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This dissertation analyses the development of political culture in two Swedish municipalities between 

the 1860s and the 1930s – a period during which Swedish society underwent major changes. The pur-

pose is to examine the direct and indirect consequences of an evolving industrial society's economic, 

social and political structures on political culture at local levels.   

   The following factors are the base of the study. At the start of the 1860s, a long-standing Swedish 

tradition of local self-government was reinforced through a major reform, the Local Government Ordi-

nance of 1862 (1862 års kommunalförfattningar). From this point, each parish formed its own munici-

pality. The new municipalities were given the right to levy taxes and made responsible for welfare and 

schools, thereby becoming a prominent arena for the exercise of power at local levels. The municipal 

reform of 1862 was carried out at a time when Swedish society was transitioning as the industrialisation 

process accelerated during the latter part of the 1800s. Gradually, the old structure of an agricultural 

society was cast aside in favour of a new, modern industrial society. Naturally, also the municipalities 

changed – directly and indirectly. For some municipalities, adjustments were significant; for others, less 

so. Part of this process was the reformation of voting rights from plutocratic to public and equal. An-

other part was the reorganisation of municipal government from direct government via municipal 

meetings to representative government via municipal councils.  

   Two main issues are formulated and answered in the dissertation. The one addresses who or which 

had the power over local politics and how the situation changed over time. The second addresses in 

what way municipal representation changed form with the modernisation of the municipalities.     

   The empirical survey comprises a comparative case study between two municipalities in the northern 

part of Sweden. The one municipality, Ytterlännäs, was early the site for large-scale sawmill industry. 

The second municipality, Stigsjö, retained its agricultural structure throughout the entire period in 

question. The comparison makes it possible to analyse the impending industrial society from two dif-

ferent poles.  

   In the 1800s, local politics was considered to be a completely different sort than politics at a national 

level. The difference was that local politics, referred to as “the municipal”, was seen as non-political and 

unaffiliated with those conflicts addressed at national levels, referred to as “the political”. The disserta-

tion demonstrates two different models of how modern municipal politics evolved from the municipal 

meetings of the 1800s. While the starting point was the same in both municipalities, the paths diverged 

in the early 1870s. In the agricultural municipality of Stigsjö, it was “business as usual”. In the industrial 

municipality of Ytterlännäs, however, confrontation arose between enterprises and farmers and eventu-

ally, a labour movement emerged demanding the right of participation. The dissertation shows that the 

distinction between “municipal” and “political” was obliterated in the beginning of the 1900s, paving 

the way for a new concept – municipal politics. This process occurred in a very palpable way in Ytter-

lännäs but eventually, Stigsjö was forced to conform. The new municipal politics was, so to speak, the 

final station in both municipalities. In conjunction with party politicisation of local politics, the criteria 

and seats for the municipal representatives changed. When party affiliation became an important crite-

rion, professional affiliation became less relevant. Party bloc seats replaced the independent seats, and 

representatives were eventually paid remuneration.   

 

 

Keywords: Political culture, politics, voting right, municipal politics, industrial society, industrialisa-

tion, elected representatives, representation, temperance movement, labour movement, popular move-

ments, political parties, modernisation 
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Förord 
 

När det nu är dags att skriva de sista raderna på min doktorsavhandling så är det 

med tudelade känslor det sker. Att det är ett efterlängtat ögonblick, det vet alla 

som själv skrivit eller håller på att skriva avhandling. Men det innebär också att det 

nu är dags att ta farväl. Under de snart fem år som förflutit sedan jag antogs till 

forskarutbildningen har jag blivit kompis med de allra mossigaste gravarna på 

kyrkogården. Förhoppningsvis har jag även lärt mig en del på vägen. På olika sätt 

har högst levande personer bidragit till att göra detta möjligt. Innan jag sätter 

punkt vill jag passa på att tacka några av dem. 

   Först på listan står min huvudhandledare, Svenbjörn Kilander, som varit en 

oumbärlig bollpartner från första stund och fortfarande är, entusiastisk och stöt-

tande i med- och motgång. Han är nog, tror jag, den ende som aldrig tröttnat på att 

höra mig berätta om fyrkar. Under tiden avhandlingen vuxit fram, genom mer 

eller mindre skarpsynta diskussioner, har vi alltid haft ”fyrkligt” roligt. 

   Min biträdande handledare, Jonas Harvard, kom in i bilden under det sista året 

och bistod under det hektiska slutskedet med värdefulla synpunkter på manus och 

noggrann korrekturläsning. Ett stort tack dessutom för snabb och kunnig undsätt-

ning i datateknikens stundom förvirrande värld.  

   Min fasta punkt i avhandlingsskrivandet har under hela tiden varit Institutionen 

för humaniora vid Mittuniversitetet i Härnösand, där jag under drygt fyra års tid 

har haft en doktorandanställning. Bättre förutsättningar kan man inte få. Ett stort 

tack till er alla på institutionen som på olika sätt bidragit till att göra min disputa-

tion möjlig, ingen nämnd, ingen glömd. För skrivprocessen och forskningsinrikt-

ningen har den växande skaran historiker utan tvekan betytt mest. Vid fem tillfäl-

len har jag lagt fram avhandlingsavsnitt för högre seminariet. Alltid har jag mötts 

av kritiskt intresse på ett sätt som gjort att det känts inspirerande att gå vidare. 

Tack till er alla! Ett särskilt tack riktas till Börje Harnesk som alltid plöjt på djupet i 

texten och ofta ställt de lite obekväma frågor som man behöver få höra i tid. 

   Utanför akademin riktar jag min tacksamhet mot föreståndaren för Kramfors 

kommunarkiv, Mikael Schavon, för tillmötesgående utöver det vanliga under ar-

kivarbetet. Kontakter med Ytterlännäs hembygdsförening togs i ett tidigt skede 

och har berikat arbetet. Speciellt vill jag tacka Ingrid Norberg och Frank Felton som 

i slutskedet ställde sitt digra bildmaterial till mitt förfogande. Tänk om det skulle 

finnas eldsjälar som ni i alla kommuner!  

   Sist men inte minst vill jag tacka dem som betyder allra mest för mig, min familj. 

 

Erik Nydahl 

Hamre den 1 november 2010. 
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”I ett folks lif gifves intet stillastående. Barn födas, ungdom växer upp, åldringar dö. Inträ-

der en rikligare tillgång än vanligt på arbetstillfällen, strömma främlingar till från när och 

fjärran och många af dem bli kvarboende för beständigt. Men tryter arbetsförtjensten och 

förnimmas rykten från annat håll om ´guld och gröna skogar`, då öfvergifves det gamla 

hemmet och flyttning eller utvandring blir dagens lösen. Här brytes bygd, där lägges torpet 

öde. Här byggas fabriker, anläggas järnbruk, sättas allehanda industriella företag i gång; 

där läggas de ned af brist på sysselsättning. Här fyllas hamnarna med skepp, tillväxer järn-

vägstrafiken, försiggår omsättningen i allt större proportioner; där stå bangårdar, kajer och 

salutorg, förr fyllda af säljande och köpande skaror, utan lif och rörelse.”1 
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Del 1 
 

 

 

 

 

 

Inledning 
Den 16 december 1906 samlades kommunalstämman i Ytterlännäs för att ta ställ-

ning till hotellägaren Karl Ludvig Henrikssons ansökan om tillstånd att servera öl 

och vin till sina middagsgäster. Då man inte kunde enas om ett beslut gick frågan 

till votering. Sammanlagt röstade 261 personer, varav 226 ville avslå Henrikssons 

ansökan. Antalet var egentligen helt utan betydelse. För det var inte hur många 

som röstade utan hur många fyrkar de hade som var det väsentliga. Den kommu-

nala rösträtten vid denna tid baserades nämligen inte på person utan på skattskyl-

dig inkomst. Ingen inkomst, inga röster. Ju större inkomst, desto fler fyrkar att rösta 

för.2 Även bolag och kvinnor fick rösta, om de hade en skattskyldig inkomst. Någ-

ra av dem som röstade vid detta tillfälle var Hernö Bryggeri AB, fröken Hilda 

Falck och sågverksarbetaren Johan Klasson från nykterhetsföreningen Brödra-

hemmet. När rösterna räknats visade det sig att kommunalstämman hade beviljat 

tillståndet med 10 497 fyrkar mot 9165 fyrkar. 35 röstägare hade alltså fler röster än 

de andra 226 tillsammans.3 Frågan om Henrikssons utskänkningstillstånd är ett 

handfast exempel på lokal politik från förra sekelskiftet, kännetecknat av den gra-

derade rösträtten och det direkta styret på stämma.  

   Genom 1862 års kommunalförfattningar lades grunden till vår tids moderna 

kommuner. Dessa infördes i en tid då det svenska samhället var på väg att föränd-

ras i grunden. I denna avhandling undersöks vad ett framväxande industrisamhäl-

les ekonomiska, sociala och politiska strukturer fick för konsekvenser för den poli-

tiska kulturen på lokal nivå. Längs Norrlandskusten och inte minst i Västernorr-

land byggdes under 1800-talets senare del upp en storskalig sågverksindustri, vil-

ken kom att sätta stor prägel på hela regionen. Vad innebar det för den lokala poli-

tiken när sågverksbolagen och deras ägare med ens fick massor av fyrkar att rösta 

för? Myndiga kvinnor med inkomst fick rösta från 1863, men hur vanligt var det? 

Och hur gick det till några generationer senare när den graderade rösträtten av-

skaffades och arbetarna knackade på dörren till kommunalrummet? 

   Det är några av de frågor som kommer att besvaras. 
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   Undersökningen är utformad som en komparativ fallstudie. Två västernorr-

ländska landskommuner följs under den omvälvande tiden från tidigt 1860-tal 

fram till 1930-tal. Å ena sidan den stabila jordbrukskommunen Stigsjö, å andra 

sidan den expansiva industrikommunen Ytterlännäs. Båda tillhörde Härnösands 

tullkammardistrikt men hade helt olika erfarenheter av mötet med den nya tiden. 

Jämförelsen mellan de båda kommunerna ger möjlighet att analysera det annal-

kande industrisamhället från två skilda horisonter.  

     

Ett sockenstyre växer fram 

Samtidigt som de västernorrländska ångsågarna låg i startgroparna under 1850-

talet förbereddes i riksdagen en omdaning av det gamla sockenstyret. Sedan lång 

tid tillbaka hade gemensamma angelägenheter på lokal nivå, som vården om de 

fattiga, prästgårdsbyggen och sockenmagasin, hanterats på sockenstämman, där 

prästen var självskriven ordförande och jordägandet grunden för rösträtt. Proto-

koll finns sporadiskt bevarade från 1600-talets första årtionden, men sockenstäm-

man tros vara av ännu äldre ursprung.4 Det äldsta bevarade protokollet från Ång-

ermanland kommer från 1680-talets Stigsjö.5    

   Genom 1817 års sockenstämmoförordning fick sockenstämman sitt första samla-

de regelverk, kodifierat utifrån etablerad praxis. Prästen var självskriven ordfö-

rande och rösträtten baserades på jordägande. Det sistnämnda byggde på fysiokra-

tiskt tankegods om att fast egendom hade störst värde och betydde för norrländska 

förhållanden en garanti för att beslutsmakten tryggt förankrades hos de självägan-

de bönderna.6 

    Från 1800-talets tidiga decennier höjdes röster i riksdagen för ett reformerat 

sockenstyre, detta i takt med att samhället drogs in i en större moderniseringspro-

cess med social, ekonomisk, politisk och kulturell räckvidd. Här må nämnas ång-

maskinen som kom att driva först ångbåten, sedan ångsågen, sist ångloket. En 

annan viktig del var att den politiska och ekonomiska liberalismen kom till större 

inflytande, vilket bland annat yttrade sig i införandet av näringsfrihet, tryckfrihet 

och så småningom i representationsreform. När det gällde sockenstämman önska-

de de liberala krafterna utvidga rösträtten till alla former av kapital och inkomster, 

inte bara jordägande. Den framgångsrike företagaren borde ha samma rätt och 

skyldighet att delta i sockenstyret som godsägaren eller skattebonden, menade 

man. 

   Genom 1843 års sockenstämmoförordning togs ett första steg på väg. Om rätten 

att delta i sockenstämmans överläggningar och beslut stadgades att den tillkom 

”en hvar egare eller innehafvare af skattlagd fastighet” och ”derjemte alla andra 

Socknens invånare” som antingen ägde fast egendom eller hade inkomster av 

tjänst, rörelse och kapital. Med detta klargjordes att sockenstyret hädanefter skulle 

vara en angelägenhet för alla med inkomster. Det slogs även fast att ”afgifter” 

skulle utgå efter samma grund som rösträtten, undantaget de fall då annan lag-

stiftning krockade eller då ”serskild öfwerenskommelse” träffats på sockenstäm-
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man.7 Tidigare hade utgifter täckts på frivillig väg, utan tvingande lag, vilket nu 

ersattes av en tvångsrätt för majoriteten gentemot minoriteten.8 

   Moderniseringen av sockenstyret påskyndades också av befolkningsökningen 

som ställde alltfler människor utan egen jord och försörjning. För att möta tidens 

sociala utmaningar beslutades 1842 om införande av allmän folkskola och 1847 om 

den första fattigvårdsförordningen. I båda fallen sattes sockenstämman som ansva-

rig. Det betydde i sin tur att socknarnas ansvar växte – och därmed önskvärdheten 

att frågorna om rösträtt och en fungerande organisation löstes.9    

   De nya kommunalförfattningarna, som efter många års manglande slutligen 

klubbades igenom av riksdagen i mars 1862, baserades i huvudsak på det gamla 

sockenstyret. I princip bildade varje gammal kyrksocken en egen så kallad lands-

kommun med beskattningsrätt och ansvar för bland annat fattigvård och skolvä-

sende. Men det fanns några avgörande skillnader. Sockenbegreppet som var så 

förbundet med kyrkans uppsikt och ledning lämnade plats för det nya kommunal-

begreppet. Kyrkliga och sekulära frågor delades upp i varsina ”kommuner.” Något 

förenklat kan man säga att skol- och kyrkofrågorna gick till den kyrkliga kommu-

nen, fattigvården och allt övrigt till den borgerliga kommunen.10 Den gamla sock-

enstämman delades därmed i två parallella församlingar, kommunalstämman och 

kyrkostämman, som båda kom att lyda under samma författningar. Förutom den 

formella skilsmässan mellan det världsliga och det kyrkliga var det förändringar 

på rösträttens område som gav eko. Inom kort skulle de flesta veta vad en fyrk var 

för en tingest, inte ett medeltida mynt utan en röst på kommunalstämman – en röst 

som för övrigt baserades på just mynt.11 

      I de nya kommunerna anno 1863 tilldelades de skattskyldiga röster, så kallade 

fyrkar, i direkt proportion till sina taxerade inkomster. Detta kallades för aktiebo-

lagsprincipen.12 Torkel Jansson talar om varje skattskyldig medborgares ”aktiebo-

lagsliknande makt i förhållande till uppskattad ekonomisk välmåga.”13 På samma 

sätt som aktieägaren röstade för sina andelar på bolagsstämman, röstade kom-

munmedborgaren för sina fyrkar.14 Principiellt saknades anknytning mellan indi-

vid och rösträtt. Det var människor av kött och blod som betalte skatten och rösta-

de för sina fyrkar, men det var deras hemman, rörelse eller lönekuvert som gav 

dem den rätten. Drog man det till sin spets så var det egentligen kapitalet som 

röstade, via innehavaren. Tusentals fyrkar kunde samlas hos en och samma röstin-

nehavare under det att fattigare folk fick nöja sig med några få eller inga röster alls. 

I extremfall förekom på några ställen att en individ – eller ett bolag – uppnådde 

egen majoritet i kommunen. Bara plånboken satte en övre gräns.15 

   Förutom att de besuttna premierades innebar det att kriterierna för vem och vilka 

som fick rösta handlade mer om skatt än om person. Således var det inte bara 

myndiga män som tilläts rösta för sina andelar i kommunen utan med få undantag 

alla som hade betalat sin skatt, så även kvinnor. Man behövde inte ens vara männi-

ska för att få rösta. Även juridiska personer såsom aktiebolag och dödsbon tiller-

kändes den rätten. Till och med en kommun kunde ha rösträtt i en annan kom-
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mun. Dock fanns några karaktärskrav som knöts till innehavarens person. Den 

som inte hade betalat sin skatt fick givetvis inte rösta. Men inte heller den som var 

satt i konkurstillstånd, hade blivit fråntagen sitt medborgerliga förtroende eller var 

utländsk medborgare. För rösträtt på kyrkostämman tillkom även krav på med-

lemskap i kyrkan och att man inte bekände sig till annan troslära. För omyndig 

röstade förmyndaren, för sterbhus delägarna och för aktiebolag ett av styrelsen 

utsett ombud.16 

   Den beslutande makten kom att utövas i stormötesform på kommunal- och kyrko-

stämmorna. Alla kommunens medlemmar hade rätt att närvara vid stämmornas 

överläggningar, men bara dem som hade rösträtt fick yttra sig utan att först begära 

särskilt tillstånd från ordföranden.17 Medlem i en kommun kunde man bli antingen 

genom att vara mantalsskriven där eller genom att vara skattskyldig till den. De 

flesta kommuninvånare saknade rösträtt. De röstberättigades andel, uttryckt i pro-

cent av samtliga invånare, steg i riket från 10,1% i början av 1870-talet till 13,4% i 

början av 1890-talet, för Västernorrlands län motsvarande 14,3 respektive 16,3%, 

således en måttig ökning över tid. Om man däremot bara ser till de vuxna männen 

hade en majoritet rösträtt, i betydelsen minst en fyrk att rösta för, vilket gjorde den 

kommunala rösträtten mindre exklusiv än den politiska rösträtten till andra kam-

maren. Den diskriminerande faktorn låg mer i graderingen än i exkluderingen.18 

   Fram till 1900-talets mitt genomfördes inom ramarna för dessa småkommuner 

bärande delar av statsmaktens reformprogram. Lokalt självbestämmande förena-

des med statsmaktens styrning, dels genom 1862 års författningar, dels genom 

annan lagstiftning som kommunerna hade att rätta sig efter. Folkskolan utveckla-

des från sporadisk undervisning några veckor om året till en etablerad, obligato-

risk läroanstalt. Fattigvården utvecklades från rotegång och hjonauktion till barn-

hem och ålderdomshem. I bilden ingick också medansvar i frågor om järnvägs-

byggen, arbetslöshet, hälsovård, alkoholutskänkning och mycket mer. Detta inne-

bar att kommunal- och kyrkostämmorna kom att bli viktiga arenor för maktut-

övande på lokal nivå. 

   I början av 1900-talet monterades den graderade rösträtten etappvis ned. I ett 

första steg 1901 infördes en begränsningsregel som innebar att ingen röstinnehava-

re ensam fick rösta för mer än 5000 fyrkar, alternativt högst en tiondel av det totala 

fyrktalet i en kommun. I ett andra steg 1909 avskaffades fyrktalen och ersattes av 

en 40-gradig röstskala. Båda reformerna syftade till att kapa de största röstägarnas 

makt. Slutligen hösten 1918 fattade riksdagen beslut om att helt överge aktiebo-

lagsprincipen för personlighetsprincipen, det vill säga allmän och lika rösträtt. På 

papperet innebar det den största förändringen av den lokala politikens villkor 

alltsedan 1860-talet. Förutom rösträtten omorganiserades även beslutsfattandets 

former. För kommuner med fler än 1500 invånare infördes obligatoriskt kommu-

nalfullmäktige, delvis som förberedelse inför en förväntad ökning av antalet röst-

berättigade vilket skulle göra stämmorna alltför opraktiska, delvis som garantier 

för ett ”måttfullt” styre vid ett hastigt maktskifte.19 För många landskommuners 
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del innebar det att övergången från aktiebolagsprincip till personlighetsprincip 

sammanföll med övergången från direkt till representativt styre. 

   Vid valen till de nya kommunalfullmäktigeförsamlingarna våren 1919 skulle för 

första gången män som kvinnor, fattiga som rika, gå till valurnorna på formellt sett 

lika villkor. Dessutom hade aktiebolagen röstat för sista gången. 

 

Kommunerna i industrialiseringens tidevarv 

Rösträttens demokratisering och kommunernas omvandling från socknar till stor-

kommuner bottnade i att det gamla bondelandet Sverige alltsedan 1800-talets mitt 

var i färd med att omvandlas från bördig mylla till en rykande skorsten.20 Antalet 

sysselsatta inom industrisektorn blev allt fler, jordbrukets söner och döttrar allt 

färre. Tätorterna växte i snabb takt. Hierarkiska band krossades och nya sociala 

grupper växte fram. Allt detta ledde vidare till krav på avskaffande av fåtalets 

privilegier. Det var således inte bara rösträtten som genomgick stora förändringar 

under den aktuella perioden utan hela samhällsstrukturen. Som nation tog Sverige 

de avgörande stegen mot att bilda ett fullvärdigt, demokratiskt industriland någon 

gång under 1900-talets första hälft. Det görs ibland försök att diskutera när bryt-

punkten ägde rum. I antologin Industriland definieras åren omkring 1930 som 

startpunkt för ”den högindustriella epoken.” Jordbruket sysselsatte då inte längre 

en majoritet av befolkningen. Löften om rösträttsreformer hade infriats. Den in-

dustriella samhällsstrukturen hade etablerats och i sinom tid skulle den sociala 

oron dämpas av folkhemsprojekt och Saltsjöbadsanda.21 Går man istället ner på 

kommunnivå blir samma diskussion rätt så meningslös. Vissa kommuner industri-

aliserades tidigt, andra sent eller inte alls. 

    Såväl den industriella revolutionen som vägen fram till allmän och lika rösträtt 

är välkända delar av svensk historia. Det har skrivits åtskilliga hyllmetrar om vad 

som försiggått i och kring riksdagens kamrar, om lagstiftning och ekonomiska 

data. Utan att överdriva kan vi slå fast att den politiska utvecklingen från stånds-

riksdagens avskaffande fram till socialdemokratins övertagande av regeringsmak-

ten 1932 är mycket väldokumenterad. På ett nationellt plan vill säga. Betydligt 

mindre utrett i forskningen är hur samhällets omvandling påverkade politik och 

maktutövande på lokal nivå. I denna avhandling analyseras hur den lokala politi-

ken gestaltade sig i två av de småkommuner som tillsammans med några tusen 

andra bar upp och bildade ett nytt Sverige. 

   Före 1950-talets storkommunreform fanns i hela riket cirka 2500 självständiga 

landskommuner av högst mångskiftande slag. I norr var kommunerna vidsträckta 

och glesbebyggda. Längre söderut låg kyrkorna många gånger på stenkasts av-

stånd. Förutom skillnader i naturförhållanden varierade sociala och ekonomiska 

förhållanden påtagligt. Vid tiden då kommunalförfattningarna infördes var jord-

bruket fortfarande huvudnäringen i de flesta kommuner. Mycket av detta skulle 

komma att ändras under de kommande 100 åren. Stora brukssamhällen växte upp 



20 

 

i tidigare orört bondeland. Tätorterna blev fler och större. Med järnvägens ankomst 

etablerades ett helt nytt begrepp: stationssamhället.   

   Västernorrland var det av rikets län som fram till sekelskiftet hade påverkats 

mest av industrialiseringens hand. Inför Stockholmsutställningen 1897 beställdes 

på uppdrag av kommitterade en tryckt exposé över länets ”enastående” utveck-

ling.22 Från att ha varit ett ställe bland andra i nationens periferi hade länet på en 

knapp mansålder stigit fram som sinnebilden av svensk modernitet och industria-

lisering. Naturligtvis tänkte man i första rummet på sågverksindustrin som den 

motor som jagade på och förändrade tillvaron för de flesta. År 1849 startades den 

första ångsågen i Tunadal utanför Sundsvall. Knappt 50 år senare fanns närapå 

hundra ångsågar i länet. Under samma tid (mellan 1850 och 1900) hela 35-

faldigades exporten från de västernorrländska sågverken, vilken vid sekelskiftet 

sett till värdet motsvarade 30% av hela landets trävaruexport eller närmare 15% av 

den totala varuexporten.23 Befolkningen hade sedan 1871 ökat snabbast i riket eller 

med 61%.24 Här fanns jobben, pengarna och framtidstron. Hit flyttade den kapita-

listiska människan, vare sig hon ville eller inte. Så det var inte utan skäl herrar 

kommitterade var mäkta stolta över vad som åstadkommits. 

   Den framskridande industrialiseringsprocessen och rösträttens reformering gör 

kommunerna till en lika viktig som spännande miljö att studera under en för 

svenska förhållanden omvälvande tid. En del kommuner industrialiserades tidigt 

och snabbt. Andra sent och långsamt. Vissa kom att rymma tätorter och förädling. 

Andra fick rollen som rena råvarumarknader. Eftersom den graderade rösträtten 

fördelade röstmakten i kommunerna på basis av ekonomiska förhållanden avspeg-

lades den materiella utvecklingen på en gång i röstlängden. För sågverksindustrins 

kärnkommuner betydde det att tidsålderns vinnare, som sågverksbolagen och 

deras ägare, kraftfullt stärkte sina röstaktier medan bondekollektivet fick se sina 

sjunka i värde. I mer agrart präglade kommuner innebar den graderade rösträtten 

inte alls lika stora omfördelningar av röstmakten. Vad som hände med den lokala 

politiken i dessa olika slags kommuner när de konfronterades med en ny tids för-

utsättningar är den fråga föreliggande avhandling söker besvara. Vad hände till 

exempel när herr bolagsdisponenten första gången uppsökte kommunalstämman 

för att rösta med sina fyrkar?  Gjorde bönderna motstånd eller accepterades den 

nya ordningen?  

     Vad man i Västernorrland inte visste men möjligen anade vid sekelslutet var att 

trävaruindustrin i den form man ännu kände den i då skrivande stund hade nått 

sin absoluta topp. Efter sekelskiftet påbörjades en långsam konjunkturell avmatt-

ning som ledde fram till 1930-talets sågverksdöd. Så småningom började flyttlas-

sen gå åt andra hållet. Berättelsen om sågverksundret följdes istället i Västernorr-

land av en berättelse om det ”röda Ådalen.” Först uppfattat som en social och poli-

tisk oroshärd där arbetargruppen radikaliserades och ställde till med problem. 

Sedan som en ärofylld folkrörelsekamp som fördes i hamn på fredlig väg. Med 

händelser som Sandökravallerna 1907, storstrejken 1909, hungermarschen till Ny-
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land 1917 och inte minst skotten i Ådalen 1931 formades bilden av svensk arbetar-

klass och demokratisering.25 Vad som skedde på kommunal nivå under samma tid 

är däremot inte alls lika uppmärksammat. För det mesta stannar det vid ett konsta-

terande av att kommunerna demokratiserades år 1919. Peter Aronsson talar om ett 

kunskapsmörker i fråga om tiden dessförinnan. Så illa är det kanske inte ställt, 

men onekligen vet vi förvånansvärt lite om hur kommunerna demokratiserades. 

 

Den lokala politikens gränser 

Med lokalpolitik avses i avhandlingen den offentlighet och maktutövning som 

ägde rum i och kring sockenstugan, över byalagsnivån men under regionens re-

presentativa fora som landsting, vägstämmor och hushållningssällskap. Företrä-

desvis rör det sig om händelser på primärkommunal nivå, men i praktiken är det 

inte möjligt eller ens önskvärt att dra upp den lokala politikens exakta gränser, då 

de lokala och regionala nivåerna tenderar att överlappa varandra. Många gånger 

kan det till och med vara nödvändigt att lyfta blicken till regional nivå för att kun-

na förstå och sätta in lokala händelser i en bredare kontext. Dock är det den lands-

kommunala nivån, spelet före, under och efter kommunal- och kyrkostämmorna, 

som är det primära. 

    Tidigare kommunalhistoriska studier gällande hela eller delar av den period 

som här avses har med få undantag lagt allt krut på kommunalstämman och märk-

ligt nog lämnat kyrkostämman obeaktad. I denna undersökning behandlas de 

kyrkliga och borgerliga kommunerna som likvärdiga och komplementära delar av 

den lokala politiken under hela perioden fram till 1930. För ett sådant förhållnings-

sätt talar tungt vägande skäl. Ett är att folkskoleväsendet, som expanderade kraf-

tigt under perioden, fram till just 1930 sorterade under den kyrkliga kommunen. 

Som en följd av det hade kyrkostämman länge en budget som nivåmässigt mat-

chade kommunalstämmans dito. Ett annat är att båda kommunformerna under-

ställdes i stort sett samma författningar, bland annat i fråga om rösträtt. Ett tredje 

är konkreta iakttagelser ur källmaterialet vad beträffar organisatorisk och rumslig 

samordning, varom vi återkommer till senare i framställningen. 

 

Tidsperiodens avgränsning 

För den valda tidsperioden, från 1860-tal till 1930-tal, ligger följande avvägningar 

till grund. 

   Den bortre tidsgränsen sammanfaller med vad som kan sägas ha varit en upp-

taktssträcka för den moderna sågverksindustrin. Ångsågen var ännu vid 1860-

talets början en ganska ovanlig syn. Vattensågarna, som till övervägande del hörde 

hemma i en förindustriell produktionsstruktur, gick under hela decenniet på hög-

varv för att utnyttja de goda tiderna för trävaror. Först i början av 1870-talet kom 

det stora tekniska lyftet, då ångsågen på bred front trängde ut den mindre effekti-

va vattensågen och sågningen specialiserades till kustnära kommuner. Även på det 

kommunala planet bildar 1860-talet en lämplig startpunkt genom införandet av de 
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nya kommunalförfattningarna. Det gamla sockenstyret reformerades för att bättre 

svara mot samtidens förväntningar, vilket föranledde en kommunal nystart med 

bland annat en delning av sockenstämman och ett nytt rösträttssystem.26 

   Den främre tidsgränsen baseras på en rimlig avvägning mellan att å ena sidan 

kunna överblicka effekterna av demokratiserad rösträtt och representativt styre 

och å andra sidan undvika att introducera nya problemställningar förbundna med 

den kommunala utvecklingen framemot det tidiga 1950-talets storkommunreform, 

vad Ulla Ekström von Essen kallat för ”folkhemmets kommun.”27 Med 1930-talet 

som brytpunkt kan bådadera tillgodoses. 1919 års reformer hade hunnit övergå 

från nymodighet till rutin. Den norrländska sågverksruschen var definitivt över-

stånden och på väg att förbytas i sågverksdöd och avfolkning. Likaså var de klas-

siska folkrörelsernas uppbyggnadsfas passerad. Dessutom infördes just 1930 en ny 

kommunallag som bland annat innebar att folkskoleväsendet överfördes till den 

borgerliga kommunen och att kyrkoherdens självskrivenhet som ordförande i 

skolråd och kyrkostämma avskaffades. 

 

Källmaterialet 

Den viktigaste källan till den lokala politiken är de kommunala protokollen, dels 

de beslutande församlingarnas, dels de valda styrelsernas. Materialtypen har av 

flera tidigare forskare klassats som rena beslutsdokument, men det är att under-

värdera materialets potential. För även om protokollen till övervägande del hand-

lar om just beslutsnoteringar, så förekommer att diskussioner refereras och längre 

förlopp sammanfattas. Mycket beror på niten och skrivlusten hos den som höll i 

pennan och formulerade kollektivets röst. Särskilt i det äldre materialet från tiden 

före sekelskiftet förekommer att ordföranden skjuter in värderande omdömen och 

därigenom förmedlar sin egen åsikt till läsaren. Överlag ger protokollen dock en 

fullödig bild av vilka frågor som drevs, hur organisationsformerna såg ut och vilka 

personer som valdes till förtroendeuppdrag. Tyvärr anges som regel voteringsre-

sultat med antal fyrk och antal röstande i klumpsummor, vilket gör det svårt att 

bryta ner förekommande konflikter och fraktionsbildningar på individnivå. Inte 

heller finns närvarolistor som visar vilka som deltog på stämmorna. 

   Näst efter protokollen kommer det kamerala materialet, framförallt röst- och 

skattelängder, som är av störst intresse för perioden med graderad rösträtt. Med 

ledning av fyrktalslängderna kan man identifiera röstetalen för såväl enskilda in-

divider som kategoriserade grupper. Debiterings- och uppbördslängderna ger 

ytterligare information. Förutom de aktuella fyrktalen framgår där på individnivå 

sambandet mellan statlig bevillning, fyrksättning och kommunalt skatteuttag. Ett 

problem när det gäller röst- och skattelängderna är att den byvisa uppställningen 

gör att röstinnehavare med fastighetsintressen i fler byar än en kan förekomma på 

flera ställen i samma längd. När det gäller välkända personer med lättidentifierade 

namn kan det korrigeras i det enskilda fallet, men på sockennivå blir det svårt att 

hålla reda på om ”Nils Nilsson” i ena byn är samme som ”Nils Nilsson” i grann-
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byn. Problemet påtalades av SCB i den nationella sammanställningen av kommu-

nala rösträtten 1871, men kunde inte tas hänsyn till.28 Att antalet röstägare därige-

nom överdrivs på kommunnivå är dock av marginell betydelse. På det stora hela 

är röst- och skattelängderna en utmärkt källa för att komma åt den formella mak-

ten i kommunerna före 1919, däremot säger de inget om hur makten reellt prakti-

serades.  

   Utmaningen med det kommunala materialet ligger i att komma förbi påklistrade 

standardfraser och anonymiserade fyrktal. Särskilt angeläget är det när konflikter 

kan anas i protokollen men inte riktigt kommer upp till ytan. Här kan komplette-

rande material vara behjälpligt. I avhandlingens första del, som behandlar tiden 

fram till sekelskiftet, kompletteras det kommunala källmaterialet bland annat av 

intern korrespondens mellan bolagsledare i Graningeverken, besvärshandlingar, 

tingsprotokoll och visitationshandlingar. I avhandlingens andra och avslutande 

del är folkrörelseprotokoll och lokalpress viktiga källor. Dagstidningarnas otaliga 

ledarspalter, insändare, annonser och referat bildar för den senare perioden en 

ovärderlig informationsbank som dessutom ofta är enda möjligheten att komma åt 

lokala föreningar som inte lämnat några papper efter sig. 

   Till sist ska sägas något om källsituationen för de båda undersökningskommu-

nerna. Detta kan överlag betecknas som gott vad gäller det kommunala materialet. 

Ytterlännäs visar upp i stort sett kompletta serier. För Stigsjös del saknas kommu-

nalnämndsprotokoll från tiden före 1890, samt röst- och skattelängder före 1885. 

Det sista gör inte så mycket då fyrktalen ändå kan beräknas bakvägen via taxe-

ringslängder i länsstyrelsens arkiv. Det kompletterande källmaterialet saknar den 

enhetlighet som officiella längder och serier har, men lämnar trots detta viktiga 

bidrag till undersökningen. Till exempel är de flesta nykterhetsföreningar väldo-

kumenterade. 

 

 

Modernitet och politisk kultur 
De kommuner som såg dagens ljus år 1863 kom på olika sätt att länkas till ett na-

tionellt rum. Modernitet är ett begrepp som brukar användas för att beteckna den 

era av snabba och omfattande samhällsförändringar som följde på upplysningsti-

den och den industriella revolutionen.29 Den fysiskt förändrade livsmiljön för 

människan var en omistlig del av moderniteten. Hur arbetet på åkern förenklades 

av de nya maskinerna. Hur det var att leva och bo i de enkla arbetarkasernerna vid 

sågverket, nära men ändå så långt bort från brukspatrons fina herrgård. Naturligt-

vis också rena hårddata som hur mycket landets produktivitet ökade och hur den 

nyvunna rikedomen fördelades.  

   När Anthony Giddens talar om modernitet tänker han likväl inte i första hand på 

materiella förhållanden, utan på förändringar i hur människan såg på sig själv och 

sin omgivning. Kort och gott hur människan förändrades som samhällsvarelse.30 

Väsentligt för Giddens är skillnaden mellan plats och rum, den förra som en geo-
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grafisk koordinat, det senare som mental närvaro.31 I det förmoderna samhället 

sammanföll plats och rum i en begränsad, kretsloppsliknande kontext, där man 

föddes, växte upp, arbetade, bildade familj, fick egna barn och slutligen lades i 

jorden på en yta inte större än en socken eller ett tingslag.  

   Den tyske historikern Reinhart Koselleck har ytterligare preciserat det förmoder-

na samhällets historieuppfattning utifrån begreppen erfarenhetsrum och förvänt-

ningshorisont, det förra som människans uppfattning om tillvaron utifrån egna och 

kollektiva erfarenheter, det senare som förväntningarna på framtiden. Kosellecks 

tes är att erfarenhetsrum och förväntningshorisont i stort sett sammanföll i det 

äldre samhället; man förväntade sig att morgondagen skulle bli som nuet och går-

dagen.32 Överblickbar, så kan den tillvaro antas ha varit som levdes med prästens 

kungörelser från predikstolen och några väl tummade kristendomsböcker som 

huvudsaklig lektyr. Oavsett många umbäranden under resans gång levde man i en 

förvissning om att det mest basala av allt; jorden, nog skulle vakna upp nästa vår 

så som den alltid hade gjort. I detta fanns också en insikt om att man själv då, likt 

ens förfäder förut och ens barn framgent, skulle ge sig ut på åkern ännu en gång. 

    I och med modernitetens genomslag förminskades avstånden mellan det lokala, 

det nationella och det internationella. Förbättrade kommunikationer, i denna un-

dersökning närmast till hands att översätta som dagstidningarnas ökade sprid-

ning, telegrafen, järnvägen, telefonen och den förbättrade postgången, drog isär 

rummet från platsen.33 Nuets hastighet bidrog till en temporalisering av historien, 

till att erfarenhetsrum och förväntningshorisont inte längre uppfattades som sta-

tiska.34 

   Vad moderniteten fick för konsekvenser för den lokala politiken är en fråga om 

politisk kultur. 

 

Politisk kultur och historia 

Som begrepp myntades politisk kultur i början av 1960-talet mot bakgrund av det 

då eskalerande intresset för sociala frågor. Begreppet etablerades tidigast inom 

demokratiseringsteorin och handlade om vilka egenskaper som kännetecknade en 

god demokrati och hur man på bästa sätt kunde nå fram dit. De båda amerikanska 

statsvetarna Gabriel Almond och Sidney Verba brukar räknas som pionjärer med 

sin välkända makrosociologiska studie The Civic Culture från 1963, varuti de häv-

dade att medborgarkollektivets aggregerade attityder till politik och politiska insti-

tutioner föregick och påverkade egenskaper och funktioner i det politiska syste-

met. Almond kallade detta för politisk kultur.35 Under återstoden av 1900- och 

början av 2000-talet har begreppet kommit att användas inom en rad humanveten-

skapliga områden. Fortfarande är det dock befogat att tala om ett statsvetenskap-

ligt tolkningsföreträde, kopplat till demokratiforskningen. Inte minst har det starka 

genomslaget för 1990-talets samhällsvetenskaplige guru, Robert Putnam, lett till att 

politisk kultur kommit att uppfattas som synonymt med ett ställningstagande för 



 

25 

 

det civila samhället som en nödvändig förutsättning för uppbyggnad och konsolide-

ring av ett stabilt demokratiskt samhälle.36 

   Inom det svenska historikerskrået introducerades politisk kultur under 1980-

talet, där en krets runt Eva Österberg var tidigt ute med att försöka visa på den 

svenska modellens rötter i en äldre, svensk tradition, präglad av fredliga kompro-

misser och samförstånd.37 Under de senaste decennierna har begreppet använts 

flitigt. Ett genomgående drag har varit ett starkt intresse för kontinuitet och för-

ändring, från dåtid till nutid, där den politiska kulturen ömsom betraktats som en 

eftersläpande upplagring av historisk erfarenhet, ömsom som en spegel av föränd-

ringar i samhällsstrukturen.38 

   Så vad är då politisk kultur, rent konkret?  

   Den norske statsvetaren Öivind Österud tänker sig politisk kultur i termer av 

”attityder, normer och värden, trossystem och verklighetsuppfattning, känslor 

inför politiska fenomen och kanske självuppfattning och kunskapsnivå i politiska 

frågor.”39 I en annan version, signerad Lucien Pye, talas om politisk kultur som 

”summan av de grundläggande värderingar, känslor och kunskaper som ger form 

och innehåll åt politiska processer.”40 Översatt till lokalpolitisk nivå betyder det att 

politisk kultur kan definieras som ett brett mönster av normativa förhållningssätt, 

inneboende i kommunalmännen som en oskiljbar del av dem själva. En känsla, en 

uppfattning, en vana, det som var en ”självklarhet” eller ”tvungenhet”, ”såsom det 

alltid varit” eller ”så vill vi ha det.” En mental tolkningsram som föregick ord och 

handling.  

   Att studera politisk kultur i förgången tid ställer särskilda metodiska krav. Den 

klassiska makrosociologiska operationaliseringen byggde på omfattande enkäter 

med frågor ställda direkt till medborgarna, en typ av sociologisk undersökning som 

i föreliggande undersökning skulle motsvara att djupintervjua eller skicka enkäter 

till 1800-talets kommunalmän. Som historiker är man istället hänvisad till att indi-

rekt, via ett ofullständigt och fragmentariskt källmaterial, försöka rekonstruera det 

sociologen och statsvetaren har möjlighet att undersöka direkt. I realiteten innebär 

det att man som historiker studerar hur den politiska kulturen kommer till uttryck 

i ett samspel mellan handlande aktörer och det sammanhang de verkade i. Ser man 

till svensk historieforskning har denna gränsdragning mellan politisk kultur och 

politiskt handlande lett till viss begreppsförvirring, förmodligen för att man velat 

behålla kulturbegreppet som analysens primus motor. I Nicolas Demertzis av-

handling, som varit stilbildande, breddades nämligen politisk kultur till att också 

beteckna politisk handling.41 Även om avsikten var god så har det nog rört till mer 

än det rett ut. Passande beteckningar för det handlande stadiet kan istället vara 

politisk praxis, interaktion eller växelverkan.  

 

Politisk kultur – en vägledande uppsättning av regler och resurser 

Ett numera vanligt angreppssätt på den klassiska frågan om aktörer eller struktu-

rer som bestämmande över samhällsutvecklingen är att likna det vid två sidor av 
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samma mynt, omöjliga att skilja åt. Denna liknelse bottnar i en övertygelse om att 

det vi brukar kalla för sociala strukturer är bojor som konstruerats av människan 

själv och bara finns inom henne. Det får i sin tur till följd att människan ses som 

delaktig i en struktureringsprocess istället för som offer för den eller herre över 

den.42 Detta synsätt anknyter till den brittiske sociologen Anthony Giddens upp-

märksammade teori om social strukturering.  

   Giddens är kritisk mot såväl strukturalistiska förklaringar som rena aktörsteorier, 

de förra för att de enbart ser människan som ett determinerat objekt och de senare 

för att de överbetonar den enskilde individens autonomi.43 Istället framhåller han 

att människan är en reflekterande samhällsvarelse, delvis fri, delvis innesluten i 

sociala strukturer.44 Giddens tänker sig analytiskt att dessa sociala strukturer även 

är tillämpbara i betydelsen politisk kultur, där de uttrycks som regler och resurser. 

Reglerna är begränsande för aktörens handlingsutrymme. Resurserna är möjlig-

hetsskapande. Genom att ständigt upprepas i fysisk handling reproduceras och 

omformas dessa regler och resurser på ett kollektivt plan, vilket ger upphov till 

hela system av beteendenormer som stagar upp och skänker innehåll och mening 

åt vår tillvaro.45 Förändringar i den politiska kulturen relateras således till den 

handlande aktören och dennes valsituation, inklämd mellan regler och resurser på 

insidan och – lika viktigt – en påtagbar kontext på utsidan. En risk med betona 

sociala strukturer kan annars vara att mer substantiella strukturer riskerar att 

komma i skymundan, till exempel att handlingsutrymmet begränsas av gällande 

lagstiftning.  

   I föreliggande avhandling utgås från en uppfattning om att materiella och eko-

nomiska förhållanden i samhället i någon mån färgar av sig på ickemateriella vill-

kor. Konkreta exempel på det kan vara en torpare som inte har tid och råd att 

komma till sockenstugan för möte en vardag och en brukspatron som behärskar 

kommunallagen in i minsta detalj. Inom historiematerialistisk tradition talas i detta 

sammanhang stelt om samhällets bas och överbyggnad. Ekonomiska och materiella 

betingelser utgör basen och ses som bestämmande variabel för överbyggnaden, 

däribland politisk kultur och politiska system. Filosofen Per Brauhn föreslår istället 

i ett försök till omtolkning av den historiematerialistiska traditionen att vi ska skilja 

mellan kontextuella och dynamiska orsaker, de förra som motsvarande basen och de 

senare som överbyggnaden: Som han skriver: ”Där historiematerialisterna vill se 

socioekonomiska betingelser som orsaker, och föreställningar, idéer, intentioner, 

motiv, etc., som effekter av dessa betingelser, kan man istället tänka sig en modell 

där alla dessa komponenter ses som orsaker, och det individuella eller kollektiva 

handlandet ses som effekter av dem. (<) De kontextuella orsakerna i sig genererar 

ingen handling. Det är först när de representeras i aktörens föreställningsvärld, 

som de, i samverkan med hennes övriga värderingar och mål, kan fungera som ett 

skäl för handlande.”46 Det Brauhn gör är att inordna Giddens struktureringsteori i 

en traditionell, materialistisk historiesyn. 
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    Tillämpat på den politiska kulturen innebär det brauhnska synsättet en aktivis-

tisk hållning, där kulturen inte mekaniskt spelas upp i handlingsögonblicket, utan 

aktivt bestäms och skapas där och då. Politisk kultur betecknar alltså en betingelse 

till handling som reproduceras samtidigt som den omsätts i nya handlingar. Men 

den är inte den enda betingelsen för handling och är därför inte statisk. En rimlig 

slutsats är denna: Det var inuti varje kommunalman, i den process som föregick 

tanke, ord och handling, som den politiska kulturens begränsande och möjlighets-

skapande egenskaper stängde och öppnade dörrar som vore de resultat av fria 

individers val. Men det var också i varje kommunalmans möte med sin situations-

bundna tillvaro som handlingsutrymmet ringades in för vad som var möjligt att 

tänka, känna och göra. 

 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna avhandling är att undersöka hur den lokalpolitiska kulturen 

formades och förändrades under påverkan av ett framväxande industrisamhälles 

ekonomiska, sociala och politiska strukturer, dels i en tidigt industrialiserad miljö, 

dels i en fortsatt huvudsakligen agrar miljö. I botten ligger ett antagande om att 

ekonomiska och sociala förhållanden i samhällsstrukturen återverkar på ett kultu-

rellt plan. Den politiska kulturen måste således sättas in i ett kontextuellt samspel 

mellan materiella strukturer, normgivande regelverk, kulturella influenser och 

reflekterande aktörer. Att analysera politisk kultur handlar om att studera detta 

sampel, vilket bryts ner i två teman, makt respektive förtroendemannaskap.  

 

Makt 

Den penningbaserade rösträtten innebar att minsta lilla finansiella rubbning av-

speglades i röstlängden. Men en fyrk kunde inte agera ensam. Fyrkens makt kräv-

de alltid viljan hos en aktör för att komma till uttryck, en människa av kött och 

blod. Fördelningen av röster är det enklaste sättet att mäta lokalpolitisk makt på, 

men den säger inget om – och i så fall hur – denna makt utövades. Det tar heller 

ingen hänsyn till värdet av alternativa maktresurser som kunskaper, tid, status och 

pengar. Om man vill komma åt maktens mekanismer är därför rimligare att utgå 

från resultat, vad som har åstadkommits och hur det har gått till. Den politiska 

kulturen satt nämligen inte i fyrken som sådan utan i hur den användes. Den eng-

elske filosofen Steven Lukes typologisering av ”maktens tre ansikten” belyser pro-

blemställningen.47 Det första ”ansiktet” står som typ för hur ojämlikt fördelade 

resurser ger olika förutsättningar att driva igenom det man vill mot någon annans 

vilja, här att översätta till faktiska röster och vunna voteringar på kommunalstäm-

man. Det andra ”ansiktet” syftar på auktoriteten att bestämma dagordningen, vad 

som ska skyndas på, dras i långbänk eller överhuvudtaget aldrig ens föras på tal. 

Här kommer även andra kapitalformer in i bilden, till exempel sociala och ekono-

miska påtryckningar. Till sist, det tredje ”ansiktet” representerar makten över tan-
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ken, vilket möjligen kan tolkas som att kunna kontrollera den politiska kulturen. 

Det var knappast möjligt med bara ett gäng fyrkar i fickan. 

   Det centrala problemet gäller alltså makten över den lokala politiken. Hur myck-

et betydde det att ha många röster på fickan? Vad fanns det för alternativa sätt att 

påverka? Hur och i så fall varför förändrades maktfördelningen över tid? 

 

 Det plutokratiska fyrktalssystemet togs i bruk lagom till trävaruindustrins 

uppsving i södra Norrland. Hastigt och lustigt blev bolagen stora röstin-

nehavare på kommunal- och kyrkostämmorna. Men hur hanterade de sin 

nyvunna röstmakt? Vilken roll tog bolagen och deras representanter i den 

lokala politiken? Bönderna och andra minoriteter, hur manövrerade de i 

den nya situationen? Och vad fanns det för maktpositioner att konkurrera 

om? Vilka röstgrupper deltog överhuvudtaget i den lokala politiken? I vil-

ken utsträckning kunde till exempel myndiga och skattebetalande kvinnor 

utnyttja sin rösträtt? 

 

 Tiden från sekelskiftet och fram till 1920-talet kännetecknades på nationell 

nivå av social och politisk oro med bland annat krav på utökad politisk 

och kommunal rösträtt. På vilka sätt märktes dessa spänningar i den lokala 

politiken? Hur gick det med valdeltagandet när rösträtten utvidgades? 

Hur förändrades motsättningar mellan lokalsamhällets olika grupper? Hur 

hanterade bolagen och andra större röstägare att deras tidigare så starka 

fyrkmakt var på upphällningen?  

 

 År 1919 framstår rent lagstiftningsmässigt som en viktig brytpunkt. Den 

plutokratiska rösträtten gick oåterkalleligt i graven och kommunalfullmäk-

tige såg dagens ljus. Frågan är vad författningsreformerna ledde till för 

praktiska konsekvenser ute i kommunerna. Kontinuitet eller förändring. 

Vilka hängde på låset för att utmana om makten? Hur organiserades de 

första representativa valen? Och hur gick det till då socialdemokratin tog 

steget in i sockenstugor och kommunalrum? 

 

Förtroendemannaskap 

Internationellt sett utgör forskning om förtroende, trust, ett omfattande teoretiskt 

komplex med klara beröringspunkter till både diskussionen om modernitet och 

den om politisk kultur.48 Den tyske sociologen Niklas Luhmann ser förtroende som 

ett sätt att fylla i kunskapsluckor om en okänd framtid: ”Förtroende grundas inte 

på en slutsats dragen av det förflutna, utan på att man övertrasserar de informa-

tioner det förflutna ger och dristar sig för att bestämma framtiden. I förtroendeak-

ten reduceras den framtida världens komplexitet.”49 Behovet av förtroende är såle-

des förbundet med svårigheten att kunna överblicka tillvaron.50 Man kan dela in 

förtroende i två kategorier. Horisontellt förtroende är av det slag vi möter på ett 
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jordnära sätt i vår vardag gentemot personer eller grupper vi personligen känner 

eller har kännedom om.51 Vertikalt förtroende refererar istället till ett allmänt för-

troende för samhället och dess institutioner, vilket skiljer sig från det förra genom 

att det varken är grundat i personlig vinning eller ett direkt utslag av individuella 

handlingar.  

   Anthony Giddens menar att moderniteten förutsatte en långtgående utveckling 

mot abstrakta system; opersonliga, förutsägbara och allmängiltiga, i vad han kallar 

för en urbäddningsprocess. Den tidigare naturaekonomin, som per definition hade 

förutsatt fysisk närvaro, ersattes till exempel av penningekonomin som underlät-

tade för kapitalrörelser över större geografiska avstånd. Handeln skiljdes på detta 

sätt från den geografiska platsen genom penningen som symboliskt medel. Ett annat 

karakteristiska var hur samhällslivet i allt högre grad organiserades runt expertsy-

stem. Människans lit till samhället övergick från att ha varit personlig till att bli 

abstrakt och institutionell.  

   Luhmann ställer upp en utvecklingstrappa i tre steg för hur förtroende kommer 

till användning i olika typer av samhällen. Första steget betecknar en utopisk värld 

från Adams och Evas tid, där alla kände alla och inget förtroende behövdes. Det 

andra steget, det differentierade agrara samhället, kan fritt översättas till det gamla 

bondesamhället innan industrialiseringen tog fart. Här dominerar personligt för-

troende och personlig misstro, motsvarande horisontellt förtroende. Sist kommer 

det differentierade moderna samhället eller industrisamhället. Det kännetecknas 

av systemförtroende och systemmisstro, motsvarande vertikalt förtroende. Logi-

ken följer på modernitetsanalysens stadier. I det moderna samhället byter det un-

derliggande förtroendet skepnad, från horisontellt till vertikalt. Som exempel kan 

tas skillnaden mellan att lita på den välbekante bydoktorn och att lita på institutio-

nen läkare i allmänhet, oavsett utövarens person.52  

   Enligt detta resonemang ska de offentliga förtroendeformerna på sikt byta skep-

nad från person till system i samband med att bondesamhälle övergår i industri-

samhälle. Om man kopplar det till det politiska förtroendemannaskapet tänker sig 

den fransk-amerikanske statsvetaren Bernard Manin en äldre politisk kultur, kal-

lad för parlamentsstyre, som successivt ersätts av en modernare kultur, kallad för 

partistyre. Detta förändrar över tid förtroendemannens uppdrag och villkor. Par-

lamentsstyret kännetecknades enligt antikens ideal av att den beslutande försam-

lingen utgjorde en levande mötesplats, där de förtroendevalda genom meningsfull 

diskussion stötte och blötte argument innan beslut fattades. Ledamöterna var inte 

organiserade eller bundna av annat än sitt eget samvete. Manin hänvisar till inne-

börden av Edmund Burkes berömda tal i Bristol: Representanten ska inte vara 

väljarnas talesman utan deras förtroendeman!53  Den modernare kulturen känne-

tecknas av att det fria mandatet upphörde och att partiorganisationerna övertog 

delar av parlamentets tidigare funktioner. Parlamentet avlövades som debattfora 

och blev till en betydelselös aktör under partiorganisationernas kontroll. Maktens 

boning flyttade över till partimötet, där de verkliga besluten togs. Förtroendeman-
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nens mandat, som inte längre grundade sig i ett personligt förtroende, kringskars 

av lojaliteten mot det egna partiet och förväntan om åsiktsrepresentation. Detta 

eftersom ”väljarna” nu i första hand satte sin lit till partiet som institution.54 

   I den svenska riksdagen fick den självständige förtroendemannen en rejäl törn i 

samband med 1880-talets tullstrid. Det imperativa mandatet segrade på sikt över 

det obundna under 1900-talets första decennier. Riksdagsmännen tvingades be inte 

bara väljarna om mandat utan också sitt parti. Den övergripande frågeställningen 

här gäller förtroendemannaskapet på lokal nivå: Vem eller vad representerade en 

kommunal förtroendeman? Tre konkreta frågor kan formuleras.  

 

 Den kommunala verksamheten genomgick en betydande utveckling mel-

lan 1860 och 1930. Kommunerna satsade över tid mer och mer pengar på 

skola och fattigvård. Men hur påverkades förtroendemannens roll av den 

kommunala expansionen? 

 

 På nationell nivå etablerades partipolitiken som ett organisatoriskt led 

mellan väljande och förtroendemän i början av 1900-talet. På 1930-talet 

hade det långsiktiga fempartisystemet satt sig. Men vid vilken tid partipo-

litiserades den lokala politiken och hur gick det till? Hur förändrade det 

relationen mellan förtroendemännen och deras uppdragsgivare?  

 

 Vad hade övergången från direkt till representativt styre för betydelse i 

fråga om krav och förväntningar på förtroendemännen och det de repre-

senterade?  

 

 

Forskningsläge och litteraturgenomgång 
Inför 100-årsfirandet av 1862 års kommunalförfattningar togs under ledning av 

Sven-Ulric Palme fram en jubileumsbok, där en rad författare försökte sammanfat-

ta den kommunala utvecklingen under seklet som varit. I denna togs upp alltifrån 

den lagstiftande upprinnelsen och de tidiga stämmorna till senare tiders växande 

förvaltning. I slutkapitlet, under rubriken ”några arbetsuppgifter för kommunalhi-

storisk forskning” beklagade sig Palme över bristande intresse för de forsknings-

trådar som han menade låg och väntade i nästan vart och ett av kapitlen. Histori-

kerna hade av tradition varit fullt upptagna med (den viktigare) rikspolitiken. Och 

statsvetarna, som visserligen ägnade sig åt kommunalforskning inom ramen för de 

då pågående kommunsammanslagningarna, hade frångått det historiska perspek-

tivet till förmån för ett mer samtidsinriktat. Det empiriska forskningsläget var där-

för tabula rasa, ett oskrivet blad, vilket han menade borde ”förplikta till stora in-

satser i framtiden.”55  

   ”Kommunalhistoria” som specialitet blev möjlig genom den nyorientering inom 

historievetenskapen som under 1960- och 1970-talen ledde till framväxten av det 
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nya forskningsfältet socialhistoria. Inom den kommunalhistoriska forskningen kan 

tre huvudsakliga teman urskiljas.  

 

Forskning om sockenstämman och kommunernas tidiga år 

Förbluffande långt fram i tiden visste man inte mycket mer om sockenstämman än 

att den föregick dagens kommuner och hade lång tradition. K. H. Johanssons stan-

dardverk från 1937 om sockenstämmor i Linköpings stift perioden 1686 – 1862 var 

länge den givna och i många fall enda referensen.56 

   Under 1980-talet igångsattes två stora forskningsprojekt som hade det gemen-

samt att de syftade till empiriska undersökningar av den lokala självstyrelsen i 

äldre tid. I båda kom också det nya begreppet politisk kultur till användning.57 

Projekten lade grund för ett markant förbättrat forskningsläge åren närmast före 

och efter 1990 – dessutom med ganska entydiga resultat. Vad gällde sockenstäm-

mans sätt att organiseras visade både Harald Gustafsson och Alberto Tiscornia hur 

en äldre, ”feodal” kultur successivt ersattes av en modernare så kallad ”borgerlig 

offentlighet.”58 Gustafsson sammanfattade den lokalpolitiska utvecklingen i sex 

mellansvenska socknar från tidigt 1800-tal fram till 1875 som en händelsekedja av 

reglering, formalisering, rutinisering och elitisering. Från att i början ha försiggått 

nästan utan tvingande lagstiftning reglerades det lokala beslutsfattandet etappvis 

genom förordningarna 1817, 1843 och 1862. De tydligare lagtexterna och uppkoms-

ten av en mall som skulle följas gjorde att sockenstämmorna fick en formellare ka-

raktär, vilket i sin tur gjorde sammankomsterna alltmer rutinartade. Standardisera-

de stämmor blev mindre intressanta att närvara på, vilket fick till följd att det gle-

sades ur i bänkarna och deltagandet blev exklusivare eller elitiserades.59 Av intresse 

är också Gustafssons utvärdering av kommunalförfattningarnas betydelse och 

genomslag på lokal nivå. Bortsett från delningen av sockenstämman blev det ingen 

halsbrytande förändring över en natt, hävdade han. På det stora hela förstärktes 

bara en sedan tidigare igångsatt utveckling. Med fyrkskalan avpersonifierades 

röster och skattebidrag som ett led i strömmen mot en mer formaliserad och eliti-

serad kultur.60  

   De stora vinnarna i sockenstämmans omvandling var de självägande bönderna. I 

Peter Aronssons undersökning av tre sockenstämmor i Värendstrakten från 1600-

talets slut fram till mitten av 1800-talet lyfts det fram redan i titeln: Bönder gör poli-

tik. Denna linje har i forskningen senare förts vidare av bland andra Britt Liljewall 

och Peter Olausson. 

   Liljewall utgår från tre västsvenska bondedagböcker från olika skeden av 1800-

talet, närmare bestämt 40-talet, 60-talet och 90-talet, och genomför utifrån dem en 

bred mikroanalys av lokalsamhällets sociala, ekonomiska och politiska rum. Ola-

usson berör perioden 1750 till 1850, men behandlar i stort sett samma frågeställ-

ningar, förlagda till Gillberga socken i Värmland. De båda har det gemensamt att 

de sätter bönderna som grupp i fokus för en ansats att förklara socialt, ekonomiskt 

och politiskt inflytande i lokalsamhället. Båda påpekar hur bönderna över tid blir 
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en allt tyngre maktfaktor att räkna med i lokalpolitiken, dels genom att rösträtten 

spelar dem i händerna, dels genom att de egna ambitionsnivåerna höjs. Men de 

tolkar det på olika vis. För Olausson är begreppet ”storbönder” viktigt som markör 

för en tilltagande socioekonomisk skiktning inom bondegruppen, där en mindre 

grupp tog för sig av tidens möjligheter, fick bättre ekonomi, högre bildning och 

social status. I sammanhanget talar han om att den framgångsrike storbondens 

”habitus” härmade herrskapens. Vad gäller sockenstämman i stort drar han sam-

ma slutsatser som Gustafsson, att verksamheten formaliserades och elitiserades 

under 1800-talets första hälft. Storbönderna steg fram som den nya kommunala 

eliten. Olausson framhåller att den tilltagande formaliseringen ställde högre krav 

än tidigare på socialt och kulturellt kapital, något som passade just storbönderna – 

som dessutom hade röstkapitalet att luta sig mot.61 

   Liljewall tänker sig istället att det gradvis genomfördes en allmän statushöjning 

eller ”emancipation” inom bondegruppen, där skiktningen inte drogs mellan stor- 

och småbönder utan mellan jordägare och icke jordägare. I det nya begreppet 

”hemmansägare” som slog igenom under 1800-talets första hälft förenades stolthe-

ten över ägandet av moderjorden med ambitionen att inte längre bara vara bönder. 

Den nye hemmansägaren sneglade uppåt i hierarkin, byggde och inredde sitt hus 

efter herrgårdens förebild. Det ökade samhälleliga engagemanget var en viktig 

ingrediens i hemmansägarebegreppet, menar Liljewall, liksom patriarkalismen 

som verkade i riktning mot en fortsatt sammanhållen men inte jämlik allmoge.62  

   Forskningsläget kan sammanfattas i att en socialt och politiskt medveten grupp 

”storbönder” eller ”hemmansägare” under 1800-talets gång fick allt bättre ekono-

mi, förborgerligades och uppbådade socialt kapital nog för att kunna agera stor-

karlar i sockenstugan. Den reformerade rösträtten blev en del i framgången. Paral-

lellt med denna utveckling trängdes småbönder och lägre socialgrupper tillbaka 

från den lokala politiken, som successivt utvecklades till en arena för sockeneliten. 

Detta yttrade sig i att det kaotiska stormötet ersattes av förutsägbarhet, rutin och 

formalisering.  

  

Forskning om fyrkväldet 

Men bönderna satt inte ohotade. Snart nog fick de i en del kommuner konkurrens 

uppifrån, när industrisamhällets borgare och företagsledare, med ännu högre soci-

ala och ekonomiska ambitioner, steg in i sockenstugan med sina många röster på 

fickan. Den graderade rösträttens effekter på den lokala politiken var länge obe-

trädd mark i historieforskningen. Fram till 1960-talet förlitade man sig på att den 

nationella rösträttsstatistiken speglade en faktisk maktsituation ute i kommunerna. 

Enligt den här uppfattningen, företrädd av bland andra Georg Andrén, tänkte man 

sig fyrktalsepoken som en tid då makten koncentrerades till ett fåtals händer.63 I 

artikeln ”Folkval och fyrkval 1863-1909”, publicerad i Scandia 1964, ifrågasatte Gö-

ran B. Nilsson hur rättvisande den bilden egentligen var – och att man hellre än 

statistiken borde studera den lokala politiken självt. Hans studie av landstings-
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mannaval i Västmanlands landskommuner antydde nämligen att den formella 

fyrkmakten sällan kommit till användning.64  

   Fem år senare presenterade Ralph Steen en liknande studie för Göteborgs- och 

Bohus län med samma resultat.65 Ingemar Norrlid hävdade i samma anda i Scandia 

1970 att det inte tycktes vara ett orimligt antagande att ”det kommunala livet åt-

minstone på landsbygden vid 1800-talets slut fungerade långt mera demokratiskt 

än vad teorin syntes tillåta.”66 Som en brasklapp påpekade han att de genomförda 

lokalstudierna uteslutande gällt val av landstingsmän och framhöll att det fram-

över fordrades bredare ansatser. Som han skrev: ”Föga är t.ex. känt om hur ofta 

röstlängderna i realiteten kom till användning vid kommunalstämmorna under 

den period före 1909, innan den kommunala verksamheten ännu i nämnvärd ut-

sträckning hade politiserats, eller när det företrädesvis skedde.”67 Fram till dags 

datum har denna uppmaning fortfarande viss giltighet. 

   I början av 1970-talet kom Einar D. Mellquists avhandling Rösträtt efter förtjänst 

som behandlade riksdagsdebatten om den kommunala rösträtten från sent 1850-tal 

till cirka år 1900. På ett övertygande sätt visade han att spörsmålen företrädesvis 

hade handlat om kritik mot det påstådda fyrk- och bolagsväldet i kommunerna. 

Till förtjänsterna med boken hör också en utförlig redovisning av fyrktalssystemets 

tankevärld och funktionssätt.68 Under 1970- och 1980-talen genomfördes också i 

socialhistorisk, tabellarisk form de första mer djupgående fallstudierna. Frågorna 

gällde vilka som valdes till förtroendeuppdrag, hur ofta omröstningar ägde rum 

och vilkas röster som gick segrande.  

   Bertil Johansson undersökte utvecklingen i stadskommunen Enköping mellan 

åren 1863 och 1919 och kom fram till att de välbärgade borgarna styrde över den 

lokala politiken. Den avgörande betydelsen för sambandet mellan ekonomisk och 

lokalpolitisk maktstruktur tillskrev han den graderade rösträtten.69 Bertil Jakobs-

son tog reda på hur Söderfors bruks inflytande över den lokala politiken i Söder-

fors kommun förändrades från 1895 till 1925 i takt med rösträttens demokratise-

ring. Jakobsson visade att bruksförvaltaren tog en ledande roll i kommunen, men 

att röstmakten inte utövades explicit. Inte en enda votering genomfördes under 

hela perioden. Successivt försvagades dock bolagets påverkan i kommunen fram 

till 1925 års arbetarstyre.70  

   Ove Lundberg åter studerade bolagsmakten i norra Ångermanland under senare 

delen av 1800-talet. I de tre från början agrara kommuner, som han undersökte, 

etablerade sig på kort tid Mo och Domsjö AB som en stark röstägare genom anläg-

gande av sågverk och skogsköp. Bolagets fyrktal inte mindre än fyrfaldigades mel-

lan 1880 och 1900, vilket innebar att det periodvis uppnådde egen majoritet i två av 

de berörda kommunerna. Lundberg visar att kontroverser mellan bönder och bo-

lagsherrar blev vanliga från sent 1870-tal, i synnerhet vid val av landstingsmän och 

i taxeringsärenden, där bolaget försökte minska sin skatt genom att utse sina egna 

till taxeringsnämnden. Däremot var bolaget uppenbart ointresserat av att engagera 

sig i frågor som inte rörde den egna plånboken. Som maktmedel användes dels 
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den laggivna fyrkmakten, dels hot om repressalier. Lundberg sammanfattar sitt 

resultat så här: ”Man kan således konstatera, att bolagen mycket medvetet och på 

en mängd områden utnyttjade den politiska beslutsapparaten i de tre undersökta 

socknarna.”71 

    I viss mån har forskningsfältet efter många års tystnad pånyttfötts under det 

senaste decenniet, nu i form av breda studier av hela lokalsamhällen. Hit hör till 

exempel Svenbjörn Kilanders undersökning av hur den jämtländska obygden med 

järnvägens ankomst på kort tid utvecklades till ett nationellt centra för hälsotu-

rism. Kilander visar hur kommersialiseringen av luftens skatter fick till följd att 

den nya tidens entreprenörer, som till övervägande del var infödda jämtar, med 

sina nyvunna fyrkar blev att räkna med på kommunalstämmorna. Delvis hängde 

det samman med att krav formulerades på vad kommunen kunde och borde vidta 

för åtgärder till gagn för den växande turistnäringen.72 En annan historiker, Johan 

A. Lundin, visar i en studie av Hyllie landskommun i utkanten av Malmö, seder-

mera innefattande Limhamns köping, hur företrädare för expanderande Skånska 

Cementaktiebolaget mot 1800-talets slut tog allt större plats i det kommunala livet 

och att den gamla bondeeliten trängdes tillbaka. Den formella röstmakten kom 

sällan till användning, vilket dock inte ska förstås som att den saknade betydelse. 

Lundin lyfter fram omständigheterna runt ett par prästval år 1900 som exempel på 

maktutövningens logik. Vid det första lade bolagets disponent ner rösterna för att 

slippa få ”rättvisans medvetande emot mig.” Folket valde dock ”fel” kandidat, 

varför disponenten vid nästa valtillfälle inte tvekade att slå till med bolagets alla 

fyrkar.73 

   Av senare tid är också Lars Nyströms undersökning av Stora Bjurum och Joakim 

Malmströms dito om Ed, båda kommuner med storjordbruket som kännemärke. I 

Stora Bjurum hade patron Jönsson sitt eget lilla rike med kontroll över närapå hela 

fyrktalet. Till på köpet var han ständig ordförande i alla viktiga kommunala or-

gan.74 I Eds kommun, som kännetecknades av en mer differentierad herrgårdsmil-

jö, var de större röstposterna fördelade på vad som av Malmström beskrivs som en 

”herrskapsgrupp fotad i en övre medelklass och överklass.”75 Precis som i Stora 

Bjurum tog herrskapen aktiv del i den lokala politiken, bland annat genom att läg-

ga beslag på tunga förtroendeuppdrag. En slutsats som är giltig för båda under-

sökningarna är den stora utsträckning i vilken makten samstämde och överlappa-

de i gods och kommun, inte bara rent röstmässigt utan lika mycket i socialt och 

ekonomiskt hänseende. Skillnaden kommunerna emellan bestod i att patron Jöns-

son, med sin totala dominans, kunde agera utan konkurrens, medan herrarna i Ed 

var tvungna att förhålla sig till varandra.76  

   Genomgående vittnar de gjorda studierna om att den formella röstmakten och 

den reella politiska makten i kommunerna var nära överensstämmande. Men den-

na makt kunde utövas på flera sätt, varav det instrumentella röstövertaget i voter-

ingar bara råkade vara det mest braskande. Det är också värt att notera att ”fyrk-

väldet” tycks ha gestaltat sig på olika sätt i olika slags kommuner, vilket öppnar 
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för angelägna frågor om rösternas betydelse kontra andra former av socialt, eko-

nomiskt och kulturellt kapital. 

 

Forskning om landskommunal politik under tidigt 1900-tal 

Vid 1900-talets början inleddes en tid av politisk omdaning. Utvecklingen på na-

tionell nivå behöver ingen vidare presentation. Däremot finns förvånansvärt lite 

forskning om motsvarande utveckling på lokal nivå, exempelvis vad rösträttsre-

formerna som vidgade det politiska deltagandet fick för effekter på kommunal-

stämmorna runtom i landet. Till de fåtaliga exemplen hör 1970-talets folkrörelse-

projekt som har lagt grund för en tolkning av hur demokratisering och folkorgani-

sering korsbefruktade varandra i en fredlig politisk utveckling.77 Sven Lundkvist 

och hans kollegor framhöll folkrörelserna i allmänhet och nykterhetsrörelsen i 

synnerhet som en fristad, dit de rösträttsligt utestängda sökte sig i protest mot 

penningens makt men samtidigt fostrades till demokratiska metoder. Torkel Jans-

son har senare uttryckt det som så, att nykterhetslogen var det första moderna 

partiet på landsbygden: ”Många såg i den ett tillfälle till social gemenskap. Vissa 

antog att den var ett medel med vilket man snart nog skulle göra slut på det för-

därvliga supandet, några slutligen insåg att man med en organisation i ryggen 

kunde skaffa sig det verktyg man hittills saknat för att vinna gehör för de ideal 

som ansågs eftersträvansvärda.”78 Den politiska ambitionen kom naturligtvis att 

bli ännu tydligare med arbetarrörelsens intåg på scenen.  

   Trots att folkrörelserna tillskrivits rollen som oppositionspartier mot den grade-

rade rösträttens maktstrukturer finns det ytterst begränsat med forskning på hur 

det mötet eller den kampen påverkade den lokala politiken i landskommunerna.79 

Folkrörelseprojektets undersökningar inriktades huvudsakligen mot städer, vilket 

inte är direkt jämförbart med landskommunerna i och med att regelverk och insti-

tutioner såg olika ut.80 Den som närmast berört frågan är istället Kjell Östberg i en 

studie av socialdemokratin och den landskommunala utvecklingen fram till andra 

världskriget. Östberg hävdar att vanan att kompromissa i kommunerna underlät-

tade socialdemokratins maktövertagande, vilket i sin tur påskyndade uppkomsten 

av professionella kommunalbyråkrater. Tilläggas ska att undersökningen endast 

behandlar industribetonade kommuner, bland dem Gudmundrå från Västernorr-

lands län.81  

   När det gäller rena jordbrukskommuner är kulturgeografen Anders Wigrens 

undersökning av Locknevi kommun i Småland mellan 1875 och 1946 en av få gjor-

da. Wigren studerar med kvantitativa metoder deltagande i lokalpolitiken och 

rekrytering till lokalpolitiska uppdrag, dels utifrån förtroendemännens/de röstan-

des sociala miljö, dels utifrån deras rumsliga avstånd till sockenstugan. Genomgå-

ende för hela perioden finner han att lärare, präster och andra borgerliga yrkesper-

soner var relativt sett mest överrepresenterade. Hemmansägarna var dock flest i 

antal. På individnivå förklaras, enligt Wigrens uppfattning, variationerna i delta-

gande bäst av faktorer som släktskap, avstånd till valurnan och professionell kon-
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vergens mellan yrkesrollen och lokalpolitikens frågor. Betydelsen av rösträttsre-

formerna tonas ned. Partipolitiseringen tycks ha varit viktigare. Först i 1938 års val, 

då partilistor togs i bruk för första gången, märktes en påtaglig förändring på så 

sätt att valdeltagandet ökade kraftigt inom tidigare underrepresenterade grup-

per.82 

   Av intresse är också ett par studier om kvinnligt deltagande i lokalpolitiken efter 

1919. Trots rösträttens reformering är det välkänt att kvinnor hade mycket svårt att 

hävda sig i den lokala politiken, som under 1920- och 1930-talen fortsatt belastades 

med manliga normer. Kjell Östberg pekar på att ”männen”, i syfte att säkra sin 

egen ställning, systematiskt framställde en bild av kvinnan som en oduglig politisk 

varelse. Följden blev ett utanförskap som konkret innebar att kvinnan oftare än 

mannen stannade hemma på valdagen och därtill sällan kunde konkurrera om de 

viktigaste förtroendeuppdragen.83 Utanförskapet blev så att säga självuppfyllande. 

Gunnela Björk beskriver det som att kvinnans nyvunna politiska medborgarskap 

snabbt tömdes på innehåll. Kampen för rösträtt övergick omgående i en kamp för 

ett fullvärdigt politiskt medborgarskap. En kamp som till en början fördes i stark 

motvind, men så småningom med större framgång organiserades genom partier-

nas särskilda kvinnoföreningar.84 

   Mycket återstår alltså att göra i forskningsväg när det gäller partipolitiseringen i 

landskommunerna under tidigt 1900-tal. 

 

 

Härnösandsregionen och det industriella genombrottet 
En funktionell region kan definieras som ett geografiskt område som inom sig har 

ett omfattande ekonomiskt, infrastrukturellt och kulturellt utbyte. Hur en sådan 

region formeras beror på faktorer som historisk samhörighet, transportleder, ad-

ministrativ indelning, arbetsmarknad och näringsliv, vilket kulturellt tar sig ut-

tryck som att invånarna läser samma tidningar, ingår i samma organisationer, be-

söker samma platser, refererar till samma personer och begrepp. Med Härnösands-

regionen avses i denna avhandling ett område som sträckte sig längs Ångermanäl-

ven och dess tillflöden i ett stråk från Jämtlandsgränsen i väster till havsutloppet i 

öster. Söderut bildade Medelpadsgränsen ett naturligt avslut. Mot norra Ånger-

manland och Örnsköldsviksregionen dras gränsen lämpligast utifrån administrativ 

indelning. Den definierade regionen innefattar således det område som före år 

1882 samlades inom Södra Ångermanlands domsaga, det vill säga staden Härnö-

sand och 31 landskommuner av olika storlek och beskaffenhet.85 Påpekas bör att 

avsikten inte är att bestämma exakta gränser utan att peka på en kulturell och eko-

nomisk samhörighet över sockengränserna med staden Härnösand som centralort 

och Ångermanälven som transportled.  
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Tiden före 1850 

Det Härnösand som en besökare mötte vid mitten av 1800-talet var bildligt och 

bokstavligt produkten av ett framgångsrikt 1700-tal. Återuppbyggd efter ryssarnas 

härjningar försommaren 1721 hade den gamla stifts- och gymnasiestadens identitet 

stärkts av en räcka tilldragelser, varav de viktigaste var erövrandet av aktiv stapel-

rätt 1765 och utnämningen elva år senare till residensstad för nybildade Väs-

ternorrlands län.86 De strategiska framgångarna befäste stadens position som ett 

viktigt administrativt centrum inte enbart för regionen utan för hela Norrland. 

Alltjämt var det en liten stad. Utrikeshandeln var länge helt obetydlig och först på 

1830-talet uppnåddes den 2000:e invånaren.87 Upphörandet av det bottniska han-

delstvånget hade dock satt fart på Kronholmsvarvet och på 1840-talet var Härnö-

sand tillfälligt landets fjärde största rederistad. Den successivt växande egna han-

delsflottan bidrog till att den mycket blygsamma andelen i rikets export sjufaldi-

gades mellan 1820 och 1850. Trävaror svarade för merparten av ökningen.88 Vinter-

tid gick staden som i halvårsvis ide, då den livaktiga hamnen låg öde. Kommuni-

kationerna med omvärlden försenades och handelsbodarnas lager tunnades sakta 

men säkert ut framåt vårkanten. 

   Utanför Härnösands tullportar bredde ut sig en övervägande traditionell, norr-

ländsk jord- och skogsbygd som av landshövding Mörner beskrevs som ”öfverallt 

uppfyldt med berg och genom dem indeladt i större eller mindre dalar, omvexlan-

de med här och der spridda insjöar, vidsträckta skogar, öppna slätter och större 

och mindre vattendrag.”89 Den mesta bebyggelsen låg i dalgångarna och utefter 

vattendragen, där jorden var som bördigast och vägar lättast kunde ordnas. Som 

transportled var Ångermanälven av särskild betydenhet genom att den band 

samman Härnösand vid havsbandet med inlandet. Älven var segelbar för större 

fartyg till Nylands lastageplats, sex mil inåt land från Härnösand räknat, och för 

mindre fartyg ända upp till Sollefteå bruk.  

   Jordbruket var basnäringen i hela regionen. Överallt syntes självägande bönder 

som med hand- och hästkraft strävsamt brukade sina små tegar och åkerlappar, 

torpare som gnetade på i byns utkanter och inhyses som förvisades till de allra 

sämsta backmarkerna. Skogen och vattensågarna svarade för viktiga sidoinkoms-

ter, dels från timrets värde, dels från den arbetsintensiva processen från stämpling 

fram till färdig bräda. Bara några få procent av befolkningen sysselsattes med an-

nat än vad jorden och skogen gav, varav den viktigaste binäringen var den hand-

full järnbruk dit järnmalmen fraktades båtledes från Mellansverige. Fortfarande 

var det naturen som resurs man ville åt, skogen för kolningens skull och vatten-

dragen för att kunna driva stångjärnshammaren. 

   Mycket var sig alltså likt som det varit under generationer. Men det fanns också 

tecken som förebådade en ny tid. Den första potäten sattes enligt traditionen av 

hänsovne landshövding Örnsköld på 1760-talet. Sedan dess hade befolkningen 

varit satt i stark ökning enligt talesättet om freden, vaccinet och potäterna. De jord-

lösa blev allt fler. Liksom nyodlingarna. På landsbygden pågick för fullt laga skif-



38 

 

tesreformen som var tänkt att effektivisera utbytet av jorden. En mer konkret, ban-

brytande händelse var när ångaren Norrland på sin jungfrutur anlöpte Härnö-

sands hamn strax före midsommar 1837.90 Därmed inleddes den reguljära ångbåts-

trafiken mellan Stockholm och Norrlandskustens städer. Restiden till huvudstaden 

beräknades till mellan två och tre dagar beroende på väder, vind och lastningstider 

för medföljande gods, att jämföras mot hästskjutsens dryga vecka. Under 1840- och 

1850-talen etablerades det nya färdsättet i takt med att fler ångbåtar sattes i trafik 

och antalet avgångar ökade. Passagerartrafiken på Ångermanälven från Härnö-

sand och upp mot Sollefteå genomgick från 1845 en likartad utveckling.91  

 

En storskalig sågverksindustri växer fram… 

På några få år under 1840- och 1850-talen förändrades helt och hållet den potentiel-

la marknaden för sågade trävaror. En räcka omständigheter samverkade. I början 

av 1840-talet avskaffades de svenska exporttullarna, samtidigt som de höga eng-

elska importtullarna började trappas ned. Verkan blev att en stor och lönsam ex-

portmarknad, som tidigare i praktiken varit stängd för svenska trävaror, nu öpp-

nades. Den etappvis införda näringsfriheten, som fick fullt genomslag 1864, betyd-

de att det blev enklare både att starta sågverk och handla med trävaror. På det 

tekniska området kombinerades ångmaskinen och ramsågen ihop, vilket ställde i 

utsikt en jämnare sågning, billigare hantering och bättre kvalitet. Väl till pass kom 

också 1848 års aktiebolagslag som underlättade riskkapitalbildning. Det i sin tur 

torde varit en viktig förutsättning för 1850-talets investeringar i den nya ångsågs-

tekniken.92  

   Utvecklingen spelade Härnösandsregionen i händerna. Här fanns skogen som 

råvara, vattensågarnas inarbetade tradition och bruksnäringens riskkapitalister. 

Samtidigt som marknaden för trävaror rusade uppåt gick järnbruk och skeppsvarv 

en tyngre tid till mötes. Vad passade väl då bättre än att hoppa på det nya tåget? 

Perioden från 1850 fram till 1870-talets mitt präglades av en stabilt stegrad efter-

frågan. De gamla vattensågarna kördes på högvarv och tidens nymodighet, ångså-

gen, introducerades så sakteliga under 1850-talets gång. Först ut var ångsågarna i 

Sandö, Kramfors och Locknö, belägna några mil uppströms Ångermanälven och 

igångsatta åren 1853-54. Under 1860- och 1870-talen fasades vattensågarna ut till 

förmån för ångsågarna som hade högre kapacitet och friare placering. För när vat-

tenkraften inte längre behövdes som drivkraft var det bättre att försöka flotta råva-

ran så nära utskeppningshamnen som möjligt. I början av 1870-talet var i drift ett 

20-tal ångsågar av varierande storlek och ett stort antal vattensågar.93 Ett mått på 

kapaciteten ges av den årliga exporten av sågade och hyvlade trävaror från Härnö-

sands tullkammardistrikt. Från att ha legat på en nivå kring 25 000 kubikmeter 

omkring 1850 och 100 000 kubikmeter omkring 1860 vidtog en nära nog obruten 

ökning fram till 1877 års toppnotering om 480 000 kubikmeter, sålunda hade ex-

porten tjugofaldigats på knappt tre decennier. 1875 uppgick Härnösandsdistriktets 
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samlade exportvärde till 13 miljoner kronor, vilket då motsvarade 6,5% av hela 

rikets export. Trävarorna svarade för hela 98% av värdet!94 

 

 

 
 

        Vy över Härnösand, cirka år 1900. 

 

 
…och en moderniserad infrastruktur 

Det industriella genombrottet innebar en vinstlott för hela regionen som lyftes på 

en rad områden, bland annat när det gällde kommunikationerna.  

   Framemot 1860- och 1870-talen hade ångbåtstrafiken, såväl Norrlandslinjen som 

turerna uppströms älven, övergått från nymodighet till naturligt färdsätt för de-

taljvaror och persontrafik. Under det isfria halvåret bands nedre Ådalen efter tur-

lista samman i ett dagligt utbyte av försändelser och passagerare i en omfattning 

som ett par generationer tidigare måste ha varit omöjligt att föreställa sig. Ett par 

avgångar i veckan mot Stockholm under högsäsong på 1860-talet hade vid sekel-

skiftet utökats till en om dagen, dessutom avverkades sträckan på dryga dygnet. 

Älvtrafiken var ännu tätare, från 1880-talet med upp till 8 – 9 avgångar om dagen 

från Härnösand med stopp vid flertalet bryggor på väg mot Nyland och Sollefteå. 

Samtidigt var skjutsväsendet, sett till antalet utgångna hästar, det mest omfattande 

i hela landet.95      

   Telegraflinje till Härnösand öppnades den 10 oktober 1856. Premiärtelegrammet 

skickades från landshövding Gynther till Kungen och svarstelegrammet kom plan-

enligt samma dag. Därmed hade man kapat tidsavståndet till huvudstaden på ett 

närmast ofattbart sätt. Snabbare och mer regelbunden postgång följde på de för-
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bättrade kommunikationerna till lands och sjöss, först sommartid då postsäckarna 

kunde skickas med Norrlandslinjens ångbåtar, längre fram på järnvägen hela eller 

delar av sträckan. Postgången till Stockholm kunde på detta sätt tidsmässigt kortas 

från en vecka eller mer till bara ett par dagar.96 

    Järnvägen var nästa större nymodighet. Tvärbanan mellan Sundsvall och Öster-

sund öppnades i december 1879 och tre år senare fick Västernorrlands län fast tåg-

förbindelse med Atlantkusten. För Härnösandsregionen var det dock en missräk-

ning att tvärbanan drogs ut i Sundsvall. Visserligen nådde norra stambanan 1886 

fram till Sollefteå på sin väg norrut inlandsvägen, men residensstaden Härnösand 

och hela Ångermanälvens utloppsområde ställdes på sidan av. Försök att få till 

stånd en privatägd bibana mellan Härnösand och Sollefteå inleddes sommaren 

1887. Invigningståget kom att köras den 12 december 1893.97 En resa mellan slut-

destinationerna tog initialt ungefär fyra timmar, vilket sommartid stod sig väl mot 

ångbåtarna och vintertid utklassade hästskjutsen såväl med avseende på tidsåt-

gång som på komfort. Dessutom kunde man via Sollefteå åka vidare mot Stock-

holm. 

  

Sågverksindustrins tillbakagång 

En djup lågkonjunktur under senare delen av 1870-talet betecknade slutet för såg-

verksruschen och startpunkt för ett svajigare, konjunkturbundet kvartssekel. Såg-

verksnäringens expansion fortsatte ännu en tid, men i cykliska intervall varvat 

med tillfälliga dalar fram till toppåret 1906, då exporten av trävaror från Härnö-

sand uppgick till 713 969 kubikmeter. På andra sidan sekelskiftet inleddes tillbaka-

gången. I dåliga tider blev dalarna allt djupare och i bra tider nådde man inte upp 

till tidigare toppnoteringar. Värre än den långsiktigt nedgående trenden var att 

konjunktursvängningarna blev allt kraftigare, vilket gjorde det svårt att parera 

utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Återkommande arbetslöshetstoppar 

och konfrontationer mellan arbetare och arbetsgivare blev vardagsmat. Detta kul-

minerade under och efter första världskriget. År 1916 exporterades från Härnösand 

omkring 625 000 kubikmeter trävaror. Ett år senare knappt 300 000 dito. En rusch 

efter första världskrigets slut följdes av ett riktigt sorgeår 1921. På 1930-talet var 

trävaruexporten permanent tillbaka på det tidiga 1870-talets nivåer. Massaindu-

strin ersatte till en del de arbetstillfällen som långsiktigt gick förlorade, men kunde 

inte hindra en tillbakagång för regionen i stort.  

   Det norrländska sågverksundrets tid var förbi. 

 

    

Industrialiseringens olika ansikten 
Västernorrländske landshövdingen Gynther gladde sig tidigt 1860-tal över sågver-

kens framgångar, men befarade att skogen anlitades vida över sin förmåga, ja han 

drog det så långt som till att ”snart sagdt ett utrotningskrig mot skogen pågår.”98 

Detta gällde särskilt i kustnära trakter. Inåt land var trävarupriserna fortfarande 
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relativt låga. I landshövdingens föreställningsvärld var den goda konjunkturen för 

trävaror inte början på något ännu större, utan en konjunkturell nyck som hade lett 

till misshushållning av resurserna. Detta var smolket i bägaren: ”Då konsumtionen 

af timmerskog vid sågverken nu uppdrifves till det yttersta, i det att allt flera såg-

verk anläggas, utan att beräkning hvarken på sågverkens eller skogens framtida 

bestånd ifrågakommer, så är visserligen i en icke aflägsen framtid att befara, om 

icke brist för de egna behofven, dock upphörande af all trädvaruexport.”99 Profeti-

an om att skogen snart skulle ta slut och tvinga sågverken till nedläggning besan-

nades inte. Det som landshövdingen hade sett var bara en bråkdel av vad som 

komma skulle. Ett rätt fick han dock, nämligen att avverkningsbar skog blev brist-

vara i de områden som låg närmast sågverken. För att trygga råvarutillförseln drev 

det sågverken till att köpa upp skog längre och längre bort från sågarna, vilket 

följdes av storskalig flottning i Ångermanälven och många mindre vattendrag.  

   Sågverksnäringens fortsatta expansion ledde till en grundlig förändring av Här-

nösandsregionens sociala och ekonomiska struktur. Men inte nog med det. Det 

ledde också till att de enskilda kommunerna för överskådlig tid framåt gick olika 

utvecklingslinjer eller öden till mötes beroende på vilken roll som var vikt för dem 

i den nya ekonomin. Lars-Göran Tedebrand har i ett schema för sekelskiftet 1900 

klassificerat de västernorrländska kommunerna i fyra huvudtyper; industrikom-

muner, jordbruksblandkommuner, jordbrukskommuner och bolagskommuner.100 

Syftet är att visa hur olikartad industrialiseringsprocessen – och den socioekono-

miska strukturen – kom att gestalta sig från den ena kommunen till den andra 

beroende på plats och uppgift i det industrikapitalistiska systemet. Om vi ser till 

Härnösandsregionens 31 landskommuner, inkluderat blivande Sollefteå köping, 

fördelas de enligt följande: 11 bolagskommuner, 9 industrikommuner, 7 jord-

brukskommuner och 4 jordbruksblandkommuner.101 I det följande redovisas en 

kort exposé över var och en av huvudtyperna, kopplat till vad det fick för konse-

kvenser för den kommunala rösträtten under sent 1800-tal. 

 

Bolags/ skogskommunerna  

I ett sammanhängande område väster och söder om Sollefteå mot Jämtlandsgrän-

sen låg de så kallade fjällsocknarna. Vidsträckta skogsmarker och utmärkta flott-

ningsmöjligheter på Ångermanälven gjorde området lämpligt som en ren råvaru-

marknad, där timret höggs om vintrarna och flottades nedströms till sågverken om 

våren och somrarna. För att på en hårdnande marknad långsiktigt säkra råvarutill-

förseln köpte sågverksbolagen tidigt hela hemman av bönderna, vilket betydde att 

de självägande bönderna blev färre och ersattes av arrendatorer och lönearbetare i 

en social klassresa nedåt. Så var det till exempel i kommunen Ramsele, där bolagen 

vid sekelskiftet ägde 36% av jorden. I Graninge uppgick den bolagsägda jorden till 

så mycket som 87%! För Bodum och Fjällsjö var andelen över 60%.102 I den lokala 

politiken betydde det att bolagsrösterna blev en maktfaktor att räkna med och att 

den bofasta befolkningen förlorade sitt självbestämmande. Fjällsjö får tjäna som 
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exempel. I början av 1890-talet förfogade sågverksbolag över 64% av all jordbruks-

fyrk. Av all slags fyrk svarade den enskilt ägda jorden för mindre än en femte-

del.103  

 

Industrikommunerna 

Det egentliga industrilandskapet tog över där älven breddades och övergick i 

havsvik. Ångsågen hade gjort vattenkraften överflödig, samtidigt som det tedde 

sig både enklare och bättre för kvaliteten att frakta timret än de färdiga brädorna. 

Sågverken lokaliserades därför uteslutande till kommunerna nedanför Nylands 

lastageplats, varifrån älven blev tillräckligt djup för stora lastfartyg att färdas på. 

Utanför Sandslån på andra sidan älven om Nyland byggdes mot 1800-talets slut 

upp en gigantisk, för sågverken gemensam timmersorteringsanläggning, där det 

flottade timret från fjällsocknarna samlades ihop och sedan i grimma forslades 

vidare nedströms till köpande sågverk. Industribebyggelsen trängdes längs älv-

stränderna, utmärkt av ångsågarnas rökpelare, arbetarbostäderna, herrgårdarna, 

lastageplatserna och de gästande båtarna. I tre kommuner blev bara den industriel-

la bebyggelsen så omfattande att den värdemässigt översteg den samlade jorden, 

nämligen i Högsjö, Gudmundrå och Ytterlännäs. Till det skulle läggas löneinkoms-

ter och rörelsevinster för bolag och enskilda, vilket sammantaget ledde till en kraft-

full marginalisering av jordens (och böndernas) röstvärde på kommunal- och kyr-

kostämmorna. Omständigheten belyses av följande statistik från 1892. I Bjärtrå 

ställdes 6802 jordbruksfyrk mot 43532 lösfyrk och 5340 fyrk för annan fastighet. 

Nästan hälften av rösterna tillhörde ett aktiebolag. Förhållandet i Gudmundrå var 

ännu extremare. Av totalt sett dryga 100 000 fyrkar härstammade bara en knapp 

tiondel från jorden som till på köpet delvis ägdes av sågverksbolagen. Bolagens 

röstandel av all fyrk uppgick till 60%.104  

 

Jordbrukskommunerna 

I grannskapet till bolagskommuner och industrikommuner fanns det andra som 

mötte den nya tiden i ett betydligt makligare tempo. Som gemensam nämnare var 

de varken utpräglade råvarumarknader eller lämpliga platser för industrin och 

förblev därför ointressanta för storskalig exploatering. Påpekas bör att jordbruk 

förekom i olika utsträckning i alla slags kommuner och att epitetet ”jordbruks-

kommun” inte på något sätt betyder att dessa kommuner var regionens matbod. 

Stigsjö och Häggdånger låg i närheten av Härnösands stad. Vid sekelskiftet var 

jorden till över 90% kvar i böndernas ägo i båda kommunerna. Av kommuner med 

älvläge förefanns liknande förhållanden i till exempel Torsåker och Skog.105 Med 

detta inte sagt att dessa kommuner stod opåverkade av regionens omvandling, 

däremot att bönderna fortsatt kunde hävda sina röster i förhållande till industrins 

penningstarka magnater. Åter några exempel utifrån den kommunala rösträtten år 

1892: Av sammanlagt 4471 fyrk i Häggdånger svarade jorden för drygt 80%. Inga 

aktiebolag fanns överhuvudtaget representerade. Samma andel uppnåddes i Stig-
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sjö. I Torsåker och Skog hade jordbruksfyrken en röstandel om 63 respektive 

55%.106  

  

Jordbruksblandkommunerna 

Så återstår det slutligen fyra kommuner som alla låg anslutning till älven och av 

olika orsaker befann sig i ett ingenmansland. En av dem, lilla Hemsö kommun i 

kustbandet norr om Härnösand, hade en alldeles egen historia att berätta, på sitt 

sätt talande för den nya tiden. De färre än 500 bofasta invånarna på ön sysselsattes 

uteslutande av jordbruk och fiske. Från 1880 hade stormrika sågverksägarna, brö-

derna Seth och Frans Kempe, sina sommarresidens på ön. Deras inkomster i förhål-

lande till öns litenhet var så omfattande, att bröderna tillsammans nådde inte bara 

egen utan kvalificerad fyrkmajoritet i kommunen. Dessutom lade kombinationen 

av liten kommun och stort skatteunderlag grund för vad som bäst kan beskrivas 

som ett skatteparadis – så sent som 1925 med bara 2,80 kronor i skatteuttag per 

hundra kronor.107 

 

 

En komparativ fallstudie 
Avhandlingens design bygger som tidigare nämnts på ett ”mest olika”-upplägg. 

En industrikommun som ställs mot en jordbrukskommun. Det innebär samtidigt 

en avgränsning mot den särskilda problematik som gäller bolagskommunerna i 

väster. Inledande inventeringar av kommunarkiven konstaterade på flera håll be-

tydande luckor i det äldre materialet.108 Lägger man ihop det med önskvärdheten 

av att kommunerna skulle vara så olika varandra som möjligt gjorde det att jord-

brukskommunen Stigsjö, belägen ett par mil väster om Härnösand, och industri-

kommunen Ytterlännäs, belägen fem mil uppströms Ångermanälven, tedde sig 

lämpligast.  

 

Ytterlännäs var en av de tidigast och mest industrialiserade kommunerna i hela 

regionen. Här gick utvecklingen snabbt med anläggande av flera stora sågverk, en 

stigande befolkningsmängd och längre fram i tiden en stark arbetarrörelse. Stigsjö 

var fortfarande 1930 övervägande en ren jordbruksbygd. Skillnader i befolknings-

mängd, rösträttsförhållanden och sysselsättning belyser detta.  

   I början av 1800-talet bodde ungefär 1000 människor i båda kommunerna. En 

befolkningsökning med rötterna i ”freden, vaccinet och potäterna” hade då precis 

inletts. Fram till 1860 pågick den i likartad takt, motsvarande en fördubbling på två 

mansåldrar. Sedan kom det industriella genombrottet och vägarna skiljdes åt.  
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Diagram 1: Befolkningsutvecklingen i Stigsjö och Ytterlännäs 1810–1950 
 

 
 

Källa: Demografiska databasen (DDB), befolkningsstatistik för Stigsjö och Ytterlännäs. 

 

Från det att den första ångsågen i Ytterlännäs drogs igång 1861 utvecklades under 

nästföljande decennier en storskalig trävarurörelse, koncentrerad till byarna när-

mast Ångermanälven och Bollstafjärden. Runt sågverken i Bollsta och Väja växte 

fram utpräglade brukssamhällen. Lastageplatsen Nyland blev till Nylands munici-

palsamhälle. En skrikande efterfrågan på arbetskraft till sågverken, flottningen, 

lastageplatsen, kontoret, affären och så vidare ledde till en stark befolkningstill-

växt. Mellan 1860 och 1900 ökade antalet mantalsskrivna i Ytterlännäs med hela 

188%, därtill oräknat alla säsongsarbetare. Inom loppet av några få decennier 

åstadkoms en landskommunal ”jätte”, fullt jämförbar med många mindre städers 

invånarantal och utbud. Det ska ställas mot den betydligt anspråkslösare utveck-

lingen i Stigsjö, där befolkningsökningen för samma tid stannade vid endast 15%. 

Här var det fortfarande jordbruket som satte gränserna för hur många munnar 

som kunde mättas. Befolkningskurvan toppade i båda kommunerna under 1920-

talet, fast på olika nivåer, varefter inleddes en långsiktigt sjunkande trend. 

  När det gällde såväl ekonomi som rösträttsförhållanden spelade kommunerna i 

helt olika divisioner, här med uppgifter från 1892. 
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Tabell 1: Den kommunala rösträtten i Stigsjö och Ytterlännäs 1892 
 

Kommun 1 2 3 4 5 6 

Stigsjö 7038 80,9% 1,3% 17,8% 5% 4% 

Ytterlännäs 79 140 11,9% 7,7% 80,5% 45,9% 31,2% 

Jfr Sverige 10 146 55,8% 6,6% 37,6% 16,2% 97,7% 

Jfr Västernorr-
land 

23 171 31,2% 6,3% 62,5% 37% 50,4% 

 

Anm: 1 = antal fyrk, 2 = fyrk för jordbruksfastighet, 3 = fyrk för annan fastighet, 4 = fyrk för övriga 

beskattningsföremål, 5 = andel bolagsägda röster, 6 = största röstägarens andel av samtliga röster. För 

jämförelseobjekten Västernorrlands landskommuner och Sverige anges i kategori 1-5 genomsnittsvär-

det för samtliga kommuner. I kategori 6 anges den kommun som hade högst andel, i hela landet Bolle-

rup kommun, i Västernorrland Mo kommun. Källa: BiSOS, R, Valstatistik, Kommunala rösträtten 

1892, tabell 1.   

 

Den omfattande kommersen i Ytterlännäs återspeglas i att antalet röster, fyrk, 

uppgick till fler än 10 gånger så många som i Stigsjö och långt över både läns- och 

riksgenomsnittet. Till på köpet hade jordens röstvärde marginaliserats. Andelen 

bolagsägda röster svarade för närapå hälften av hela röstetalet och den största 

röstposten för närmare en tredjedel. I Stigsjö gällde det omvända förhållandet. Där 

var de rörliga inkomsterna ytterst begränsade och jordägandet var fortfarande 

hegemoniskt, motsvarande fyra av fem fyrkar. Det bolagsägda fyrktalet uppgick 

till ringa 5% och den största röstposten till 4%, således ett tämligen utspritt röst-

ägande utan maktkoncentration. 

   
Tabell 2: Befolkningens yrkesfördelning i Stigsjö och Ytterlännäs år 1930, i procent 
 

Område 1 2 3 4 5 6 

Sverige 34,7 31,7 15,5 5,3 3,9 8,9 

Västernorrland 37,9 32,9 12,7 3,8 4,5 8,2 

Ytterlännäs 25,6 46,4 11,7 3,3 4,8 8,3 

Stigsjö 75,1 7,7 3,2 1,3 3,8 8,9 

 

Anm. 1 = jordbruk med binäringar, 2 = industri och hantverk, 3 = handel och samfärdsel, 4 = allmän 

förvaltningstjänst och fria yrken, 5 = husligt arbete, 6 = f.d. yrkesutövare och övriga. Källa: SOS, 

Folkräkningen 1930, del 3, 1 avd, tabell 1 och 2. Vad gäller underlag och principer för klassificeringen 

hänvisas till vad som inledningsvis anförs i detta verk. 

 

Den strukturella olikheten är också påtaglig när det gäller befolkningens yrkesför-

delning år 1930. Jordbruket höll ett fast grepp om Stigsjöborna, varav tre av fyra 

invånare fick sin bärgning av moderjorden. Bara var tionde hade sin huvudsakliga 

inkomst från industri och hantverk, handel eller samfärdsel. I Ytterlännäs syssel-

sattes många fler utanför än inom jordbrukssektorn. Nästan varannan innevånare 

skaffade sitt huvudsakliga levebröd från industri- och hantverkssektorn, varav 

sågverksnäringen naturligtvis vägde tungt. Men inte nog med det. Goda kommu-
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nikationer i form av ångbåtar, ånglok och landsvägar, jämte handeln och service-

utbudet i och runt Nylands municipalsamhälle, ledde till att rätt så många, drygt 

var tionde, kunde försörja sig bara på att hålla i själva ruljangsen.  

   Jämförelsen över tid mellan dessa båda kommuner anknyter till en hermeneutisk 

vetenskapstradition som med Gadamers ord försöker förstå helheten genom det 

enskilda och det enskilda genom helheten.109 För att komma åt den politiska kultu-

ren krävs en djupdykning. Historikern Lars Nyström har formulerat fördelen med 

en starkt kontextualiserad undersökning som att man ”kan koncentrera sig på det 

väsentligaste: hur saker och ting hänger samman.”110 Förenat med teoretiskt styrda 

frågeställningar kan uppgifter om till synes ovidkommande lokala förhållanden 

och händelser vara ett sätt att komma åt stora och komplexa samhällsprocesser – 

och tvärtom!111 
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Noter del 1 
 

                                                 
1 Västernorrlands län på allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897, förordet. 
2Av Einar D. Mellquist har det kallats världens mest extrema rösträttssystem, unikt i samtid och efter-

värld. Om man bortser från rena diktaturer kan det möjligen stämma. Mellquist (1974), s. 11. 
3 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 16/12 1906. 
4 Se t.ex. Aronsson (1992), s. 46. I Blumenberg (1881) hänvisas till Gustav Vasas Acta ecclesiastica från 

1554, uti vilken sockenstämman antas ha omnämnts första gången i tryck. 
5 Nordgren (1945), s. 47. 
6 Avsnittet bygger på Kaijser (1962), s. 17-66 och Jansson (1987), kap. 5. 
7 SFS 1843:27, § 10. Enligt Mellquist (1974), s. 38 infördes rätten till tvångsmässigt skatteuttag redan 

1830, då riksdagens ständer biföll ett utskottsutlåtande om sockenstämmans befogenhet att uttaga 

avgifter för gemensamma behov. Se även Schalling (1944), s. 34f. 
8 SFS 1843:27, §5. Se även Sillén (1856), s. 3. 
9 Avsnittet bygger på Kaijser (1962), s. 17-66 och Jansson (1987), kap. 5. 
10 SFS 1863:13. 
11 Fyrk var mellan åren 1478 och 1660 namnet på ett svenskt mynt präglat i koppar eller silver. 
12 För en utförlig genomgång av rösträttsreglerna, se Mellquist (1974). 
13 Jansson (1985), s. 118. Likheterna är också påfallande med nutida vägandelsföreningar, där medlem-

skap är obligatoriskt för fastigheter och andra intressenter i närområdet. Andelarna beräknas efter 

fastigheternas respektive intressen i vägen, varifrån sedan såväl avgifter som rösträtt utgår. 
14 I tidigare forskning har gjorts gällande att 1800-talets kommuner i den samtida debatten räknades till 

den privaträttsliga sfären jämte aktiebolag och föreningar. Se Kilander (1991), s. 213ff och Norrlid 

(1983), s. 76f.     
15 Detta gällde före 1901, då en begränsningsregel infördes som innebar att ingen fick rösta för mer än 10 

% av totala fyrktalet i kommunen. 
16 SFS 1862:13, se även Aldén (1886), s. 11 och Hammarskjöld (1896), s. 128. 
17 Aldén (1886), s. 11 och s. 22ff. 
18 BiSOS, R, Kommunala rösträtten 1892, tabell F.  
19 Kravet på obligatoriskt kommunalfullmäktige lanserades först i högerns partimotion och inkludera-

des sedan i det vinnande utskottsförslaget. För en utförlig redogörelse, se vidare Stenlås (2001). 
20 För en genomgång av huvuddragen i den svenska industrialiseringsprocessen, se vidare Schön (2007). 
21 Geijerstam (2008), passim. 
22 Västernorrlands län på allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897, förordet. 
23 Wik (1962), s. 213 och 220. 
24 Västernorrlands län på allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897, s. 9. 
25 För närmare beskrivningar av de aktuella händelserna, se vidare Elmbrant (1980), Sjöquist (1993) och 

Sjöquist (1996). För en studie av begreppet Ådalens betydelse för bilden av arbetarrörelsen, se Johans-

son (2001). 
26 Som en alternativ startpunkt hade kunnat tänkas 1840-talets reformer, genom vilka sockenstämman 

underkastades regelverk och uppgifter som förebådade vad som komma skulle ett par decennier sena-

re. Sett till avhandlingens framåtblickande syfte och tidsutsträckning valdes det bort. Det hindrar inte 

att trådarna dras bakåt i tiden när så krävs. 
27 Ekström von Essen (2003). Se även Aronsson m.fl. (2002) och Wångmar (2003). 
28 BiSOS, R, Kommunala rösträtten 1871, s. VI. 
29Det moderna samhället och industrisamhället var samma andas barn, kännetecknade av banbrytande 

tekniska landvinningar, stark ekonomisk tillväxt och stor framstegstro, statt i högt förändringstempo, 

med stor räckvidd och kulminerandes någon gång under det tjugonde seklet i den byråkratiska, indust-

rialiserade nationalstaten. Rationalitet och byråkrati var de ledord som under sina vingar lyfte land 

efter land till oanade höjder av materiellt välstånd, men också, som en del menat, öppnade upp för en 

avhumanisering av människan. Se t.ex. Bauman (1994). De senaste decennierna har frågan rests om vi 
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inte i vår tid är på väg att inträda i en ny era, postmoderniteten, se t.ex. Liedman (1997) och Kristens-

son-Uggla (2002). Enligt Anthony Giddens är det först i vår tid som vi fullt ut kunnat överblicka mo-

dernitetens följder, men då ofta uppfattat som något annat, som postmodernitet eller som ett postmo-

dernt samhälle. Det moderna samhällets reflexivitet har försvagat traditionens och vanans makt, men 

också blivit ett tilltagande gissel för människan i ett ständigt och rastlöst ifrågasättande av tillvarons 

natur, se Giddens, Anthony; Modernitetens följder, Lund, 1996, s. 140 och 164ff. 
30 Giddens har skrivit flera böcker på samma tema. Här utgås från en av de tidigaste. Giddens (1996). 
31 Giddens (1996), s. 27. 
32 Koselleck, (2004) s. 165ff. 
33 Giddens, (1996), s. 27. 
34 Koselleck, (2004) s. 165ff. 
35 Begreppet gavs normativa konnotationer och kom att handla om vad som kännetecknade en ”bra” 

politisk kultur, av Almond och Verba kallad en medborgarkultur. Se Almond/Verba (1963), s. 12f; Al-

mond/Verba (1989). 
36 För Putnam är ett under generationer nedärvt förtroende mellan medborgarna demokratins frö och 

hjärta, med frivilligorganisationerna som katalysatorer. Putnams tes är att i samhällen, där socialt kapital 

reproduceras genom omfattande horisontella förtroenderelationer, där kommer också harmoni, funk-

tionsduglighet och förtroende att prägla det politiska systemet. Det ska ställas mot motsatsen, att för-

troenderelationerna i samhället löper i vertikal riktning mellan patron och klient; den ene med makten, 

den andre med mössan i hand, vilket reproducerar misstro, handfallenhet och slutligen leder till ett 

svagare politiskt system. Se vidare Putnam (1996) och Putnam (2001). 
37 Österberg, Eva (1987), s. 321-340 och Österberg (1989), s. 73-95. 
38 Från senare år märks bl.a. Sennefeldt (2001), Lindström (2003) och Florin (2006). 
39 Österud (1997), s. 226. 
40 Pye (1995), s. 965ff. 
41 Demertzis (1985), s. 159f. För liknande förhållningssätt, se även Aronsson (1992), s. 337ff. och Gustafs-

son (1989), s. 10f. Peter Lindström gör en tydligare uppdelning mellan kultur och handling och konsta-

terar i en tolkning av Almonds klassiska definition att politisk kultur bara finns ”på ett intersubjektivt 

plan” och måste ”för att kunna användas på ett meningsfullt sätt (<) relateras till handling.” Lind-

ström(2003), s. 16f. 
42 För en allmän genomgång av struktur-aktörproblemet, se Guneriussen (1997). För svenskt vidkom-

mande har Lennart Lundqvist talat om ”aktör-struktur-tänkande”, Bo Rothstein om ”aktör-

strukturansatsen” och Arne Jarrick och Johan Söderberg om ”aktörsstrukturalismen.” Lundqvist (1984), 

s. 1-21; Rothstein (1988), s. 27-40; Jarrick/Söderberg (1991), s. 59-84; se även Johnson (2001), s. 97-114.  
43 Kritikerna har påpekat det vaga i struktureringsteorins beskrivning av strukturell förändring och 

menat att Giddens egentligen bara klär självklarheter i vetenskapligt språk. Thomas Brante, den som 

anfört kritiken i Sverige, går så långt som till att det enda som uppnåtts är en ”mekanisk sammanfö-

ring” utan nyskapande innehåll. Se Brante (1989), s. 52ff.  
44 För en översikt av Giddens teorier, se Kaspersen (2003). För en mer analytisk genomgång, se Johans-

son (1995). 
45 För Giddens består sociala strukturer av kognitiva föreställningar och minnen som uppmuntras, 

bekräftas och tenderar att bli självuppfyllande i en medveten eller omedveten bestämning av det 

mänskliga handlandet. Med hans egna ord: ”Struktur är både medlet för och resultatet av den praxis 

som konstituerar sociala system.” Giddens (1981), s. 27. Den medvetne aktören i rollen som dynamisk 

överbryggare mellan social struktur och sociala system kallar Giddens för strukturdualitet. Giddens 

(1984), s. 16f. och s. 25. 
46 Brauhn (2002), s. 41. 
47 Lukes (2008), passim.  
48 För en genomgång av hur förtroendebegreppet har diskuterats inom vetenskapssamhället, se vidare 

Misztal (1996). 
49 Luhmann (2005), s. 37. Maria Elliot har karakteriserat förtroende som ett föregripande av framtiden, 

ett antagande om förhållanden som ännu inte ägt rum, men som man saknar fullständig kunskap om. 
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Elliot (1991), s. 5f; Elliot (1997), s.42. Torsten Österman talar om att överlåta beslutsmakt, medan Gid-

dens påpekar att tillit ”har att göra med frånvaro i tid och rum.” Österman (1999), s. 4ff; Giddens (1996), 

s. 39.  
50 Niklas Luhmann talar om processen som en transaktionskostnadsekonomi, där förtroende blir ett sätt 

för att minska risken att fatta fel beslut. Luhmann (2005), s. 35ff. Se även Miller (1996) och Williamson 

(1993), s. 453-488. 
51 För en utförligare genomgång av skillnaderna mellan horisontellt och vertikalt förtroende, se Norén 

Bretzer (2005), s. 20ff. Vid horisontellt förtroende står de förtroendeskapande, ”nätverkande” åtgärder-

na i förgrunden; att lära känna varandra, att hålla ett löfte, att visa sig duglig, att komma ihåg varandras 

födelsedagar, att gå i god för en annan och så vidare. Genom att medvetet upprätta förtroendefulla 

relationer minskar risken för den enskilde att missbedöma olika situationer, samtidigt som kommunika-

tion och informationsbyte underlättas. Marcel Mauss analyserade i Gåvan (1972) maktspelet och strate-

gierna bakom givandet av presenter. Inom modern nätverksteori betraktas förtroende som maktstrate-

gier. Se t.ex. Hasselberg (1999), s. 12ff.  
52 Luhmann (2005), passim. 
53 Manin (2002), s.218f. Mandatet att styra baserades på nätverk av lokala kontakter, på socialt framträ-

dande ställning och på personliga egenskaper som ingav respekt och förtroende. I botten låg att man, 

väljare som förtroendemän, tillhörde samma ”sociala kollektiv.” Som exempel på möjliga sociala kollek-

tiv lyfter Manin fram dels geografisk hemvist, dels vad han kallar för ”allmänna intressen” såsom 

jordbrukarintresset och industriintresset. Konsekvensen blev ett notabiliteternas eller de bemärkta perso-

nernas styre. 
54 Manin (2002), s.218ff. 
55 Palme (1962a), s. 805. 
56 Johansson presenterade sockenstämman som en ganska öppen och demokratisk arena. Som med 

många andra, äldre avhandlingar låg den stora förtjänsten i utmärkta sakkunskaper och noggrannhet 

med detaljer. Johansson (1937). Till nackdelarna hörde vad Peter Aronsson kallat ”den syntetiska ambi-

tionen”, d.v.s. att skriva sockenstämmans historia i bestämd form istället för att förklara lokala variatio-

ner. Jfr Aronsson (1992), s. 32f. 
57 Ett projekt handlade om nordiskt 1700-tal, ”Centralmakt och lokalsamhälle”, det andra var inom-

svenskt med riktigt långt tidsperspektiv, ”Politiskt liv och sociala förändringar i svenska lokalsamhällen 

i förändring ca 1550-1880.” 
58 Tiscornia (1992); Gustafsson (1989). 
59 Gustafsson (1989), s. 98f. 
60 Gustafsson (1989), s. 101f. 
61 Olausson (2007), s. 250ff. 
62 Liljewall (1995), s. 317. 
63 Andrén (1937), s. 218ff. 
64Nilsson (1964); Nilsson (1967). 
65 Steen (1969). 
66 Norrlid (1970), s. 59. 
67 Norrlid (1970), s. 59. 
68 Mellquist hade stor tilltro till rösträttsstatistiken, men anförde också anekdotiska exempel på makt-

lystna storröstare som inte tvekade en sekund att använda det övertag fyrkarna gav dem. Även om 

riktigheten i just dessa fall inte behöver betvivlas, kan representativiteten ifrågasättas. Mellquist (1974), 

se t.ex. s. 151ff. 
69 Johansson (1974), passim. 
70 Jakobsson (1976), passim.  
71 Ett exempel på repressionshot var följande: När det kom till bolagets kännedom att det i en av kom-

munerna drevs en process för att taxera upp bolagets tillgångar, hotade brukspatron med att lägga 

planerade investeringar på is. Sedan kommunalstämman blivit varskodd om hotet beslöts att ge vika 

för övermakten. Lundberg (1984), s. 203. 
72 Kilander (2008), s. 169ff. 
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73 Lundin berör också hur arbetarorganisationerna i kommunen tidigt närde lokalpolitiska ambitioner 

och redan vid sekelskiftet lyckades få in representanter i taxeringsnämnden och kommunalnämnden. 

Lundin (2006), s. 215-247.  
74 Nyström (2003), s. 148f. 
75 Malmström (2006), s. 280.  
76 Malmström anför bland annat ett infekterat ordförandeval 1882, då kampen mellan herrskapen om 

vem som var starkast avgjordes i en tät fyrkvotering. Malmström (2006), s. 230ff. 
77 För en samlad översikt av folkrörelseprojektets resultat, se Lundkvist (1977). Projektet anknyter tyd-

ligt till folkrörelsernas tidiga självbild som fostrande, demokratiska medborgarskolor för blivande 

förtroendemän. För äldre framställningar, se Thörnberg (1943); Johansson (1947); Johansson (1954).  
78 Jansson (1982), s. 103. 
79 Sven Lundkvist medgav i sitt bokslut över folkrörelseprojektet att det för landsbygdens del fortfaran-

de saknades fallstudier som på ett bra sätt belyste mötet mellan folkrörelserna och den lokala politiken 

tiden före 1919. Lundkvist (1977), s. 179ff. 
80 För undersökningar gällande städer, se Hedenskog (1973); Johansson (1974); Öhngren (1974); Åberg 

(1975). 
81 Östberg (1996), passim. Östberg lyfter för övrigt (s. 19) fram den ”rikhaltiga floran av stads- och 

kommunmonografier” som viktiga verk, vilket säger något om det magra forskningsläget. För en redo-

görelse av socialdemokratin och lokalpolitiken i Bromölla, se Karlsson (2009). 
82 Wigren (1988), särskilt s. 138ff. 
83 Östberg (1996), särskilt kap. 8; se även Östberg (1997). 
84 Björk (1999), se även Florin (2006).  
85 År 1882 delades domsagan i tre delar, Ångermanlands södra, mellersta och västra, fortfarande med 

samma område som underlag. Detta område sammanföll med Ångermanlands övre och nedre fögderi-

er samt Ångermanlands södra, östra och västra kontrakt. Enda undantaget var Ångermanlands östra 

kontrakt, där även ingick landskommunerna Nordingrå, Ullånger och Vibyggerå. 
86 Så snart som 1727 hade man hunnit sätta på fötter inte bara kyrka och gymnasium utan också ett 

rådhus, försett med Stjernsundsur i tornet. 1752 öppnades första apoteket. 1768 organiserades hantver-

karesocieteten. Samma år anlades också en stadsträdgård under trädgårdsmästaren Joakim Hintz vård. 

1788 invigdes lasarettet och 1800 det som då var det enda boktryckeriet norr om Gävle. Wik (1981), 

avdelning 1. 
87År 1821 utgjorde exportvärdet från Härnösands hamn så lite som 0,19% av hela rikets export, huvud-

sakligast trävaror. Andelen import var ännu mindre, bara 0,15%, mestadels salt och hampa. Wik (1981), 

s. 202f.f. 
88 Wik (1981), s. 191ff. och 234f. 
89 Kongl. Maj:ts femårsberättelse för Västernorrland 1834-38, s. 3. 
90 En annan viktig händelse gick av stapeln hösten 1842, då den första gatubelysningen togs i bruk. Wik 

(1981), s. 80. 
91 Pionjärturerna i slutet av 1830-talet slutade i ekonomiskt fiasko och upphörde 1840. Som skäl anför-

des att den första hjulångaren, ”Strömkarlen”, hade varit alltför rank och folket alltför konservativt. Ett 

nytt försök 1845 blev lyckosammare. Hall (1983), kap. 2. 
92 Wik (1950), s.80ff.  
93 Wik (1950), s. 225. 
94 Wik, Harald (1950), s. 220ff; Tedebrand (1972), s. 32. 
95 Hall (1983), kap. 3. 
96  Hur telegrafens ankomst påverkade det norrländska samhället, däribland Härnösand, analyseras i 

Harvard (2007), s. 27-47. 
97 Västernorrlands län på allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897, s. 121f. och Godlund 

(1962), s. 412f. 
98 BiSOS, H, femårsberättelse för Västernorrlands län 1856 – 60, s. 14. 
99 Till nackdelarna hörde också att för bönderna hade det blivit svårare, och framförallt dyrare, att 

erhålla bra arbetskraft, då man tvingades lönemässigt tävla med trävaruhandlarnas erbjudanden om 
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flottnings- och lastagearbeten. Och för järnbruken, som redan tyngdes av låga internationella mark-

nadspriser, kom det som en börda i en redan tung ryggsäck att kolningen fördyrades emedan arbets-

kraft betalade sig bättre i sågverken. Allt enligt landshövdingen. BiSOS, H, femårsberättelse för Väs-

ternorrlands län 1856 – 60, s. 19f.  
100 Tedebrand (1972), s. 60ff.  
101 Tedebrand använder sig av två parametrar i klassificeringen, dels andelen annan fastighet i 1906 års 

taxeringsvärden, dels andelen bolagsägd jord år 1900. För en jordbrukskommun ska andelen annan 

fastighet vara mindre än 20% och den bolagsägda jorden mindre än 35%. För en skogskommun ska 

andelen annan fastighet vara mindre än 20% och den bolagsägda jorden över 35%. För industrikommu-

ner ska andelen annan fastighet vara högre än 35%. Slutligen för jordbruksblandkommuner ska andelen 

annan fastighet uppgå till mellan 20 och 35%. Tedebrand (1972), s. 61f. 
102 Tedebrand (1972), s. 50. 
103 BiSOS, R, Kommunala rösträtten 1892, s. 103ff. 
104 Tedebrand (1972), s. 50; BiSOS, Kommunala rösträtten 1892, s. 103ff. 
105 Tedebrand (1972), s. 62. 
106 BiSOS, R, Kommunala rösträtten 1892, s. 103ff. 
107 Se vidare Nydahl (2005) för en studie av den lokala politiken på Hemsön mellan 1900 och 1925. 

Denna visar att bröderna Kempe inte lade sig i den vardagliga lunken men vid behov lät framföra 

budskap till kommunalstämman genom sin trädgårdsmästare. 
108 Luckorna har olika förklaringar. En är att handlingarna blev kvar i hemmen före arkivens tid. En 

annan att de förstördes av bränder och läckande vattenrör under kommunarkivens barndom, en tredje 

okänsliga arkivgallringar på senare år. 
109 Gadamer (2000), s. 102. Andra förekommande beskrivningar på tillvägagångssättet är ”inkännande 

läsning”, ”tjock beskrivning” och att ”se det stora i det lilla.” 
110 Nyström (2003), s. 23. Harald Gustafsson framhåller riskerna med att välja generaliserande kompara-

tion framför djupstudier: ”För att verkligen kunna avläsa protokollens för de inblandade självklara men 

för eftervärlden ibland dunkla betydelser borde man istället lära känna den undersökta socknen nära”, 

menar han. Gustafsson (1989), s. 19.  
111 Peter Aronsson påpekar att man måste skilja på lokalhistoria som medel och lokalhistoria som mål. 

På samma gång som vissa frågeställningar bara kan ”undersökas i medvetet valda lokalsamhällen” 

måste man förhålla sig till risken att gå i fällan för detaljernas tyranni, där förklaringsnivån hamnar på 

en alltför låg nivå. Aronsson erbjuder ingen patentlösning, men antyder att ett medvetet, strategiskt och 

teoristyrt val av undersökningsområde är en bra utgångspunkt. Aronsson (1995), s. 11. 
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Stigsjö – böndernas kommun 
Stigsjö på gränsen mellan Ångermanland och Medelpad är kanske mest känt som 

skådeplats för historierna om Janne Vängman, filmatiserade under 1940- och 1950-

talen med Adolf Jahr i titelrollen.1  

   Vid 1800-talets mitt bredde Stigsjö ut sig som en traditionell norrländsk skogs- 

och jordbruksbygd. Berg och dalar varvades med sjöar och åkerlappar. År 1810 

hade här bott knappt 900 människor. Femtio år senare var det uppe i drygt 1700. 

Försörjningen kom uteslutande från vad jorden och skogen gav. Stommen var ett 

100-tal självägande småbönder som tillsammans delade på drygt 20 mantal, sällan 

över 5 – 10 hektar vardera.  

   Odlingen bedrevs på gammaldags vis med få redskap och mycket muskelkraft. 

Åkern besåddes årligen för hand, utan växel- eller trädesbruk. Ett normalår var 

man självförsörjande på spannmål, mestadels korn. Eventuellt överskott såldes till 

Västanå bruk i Viksjö och in till Härnösand. Samma sak med animaliska produkter 

som mjölk, smör och ost.  

   Saligen avsomnade Öjefors järnbruk från tidigt 1800-tal och skrinlagda planer på 

nya bruk i byarna Sörgården och Brunne under 1830- och 1840-talen var historia 

vid den tid då denna undersökning tar sin början. Det närmaste man kom en indu-

stri var några mindre vattensågar och kvarnar. Virkesbeståndet av gran och tall var 

inte i klass med de vidsträckta skogarna inåt land, men tillräckligt stort för att ge 

bönderna deras viktigaste sidoinkomst. Vintertid gick det åt mängder av dagsver-

ken och körslor för att hugga och forsla sågtimmer, bjälkar, sparrar och kolved. 

   Större delen av bebyggelsen låg klungvis utspridd utefter det sjösystem som 

löpte rakt igenom kommunen, sedan fortsatte genom Säbrå kommun och så små-

ningom genom Gådeån mynnade ut i havet nära Härnösands stad. Norra delen av 

kommunen, den så kallade Gussjöbygden, var skogrik och glesbefolkad, med un-

dantag för en samling byar i området kring Gussjöns inlopp. Den södra delen där-
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emot, omkring Brunnesjön, formades som en sammanhängande jordbruksbygd. 

Där var också kyrkan belägen.  

   Den viktigaste transportleden var allmänna landsvägen som passerade på norra 

sidan om sjösystemet och förband kommunen med Västanå bruk i väster, resi-

densstaden Härnösand i öster, en sträcka på två till tre mil åt vardera hållet. Vid 

1860-talets början trafikerades den framförallt av bönder som skulle saluföra jord-

brukets överskott, timmer eller sågade brädor samt proviantera för hemmets be-

hov. Här passerade också en och annan tungt lastad hästskjuts med handelsmän 

på väg till och från Västanå bruk eller någon av de lokala vattensågarna.  

   Även sjösystemet fyllde en viktig transportfunktion.2 Det kuperade landskapet 

med branta och svårplogade passager gjorde att man om vintrarna istället för att 

kämpa med landsvägen plogade upp vintervägar över sjöarna.3 Och så länge Väs-

tanå bruk var igång, fram till 1867, fraktades sommartid järnmalm och järntackor 

med pråmar på väg till och från Härnösands hamn.4 

    

En modernäring i skuggan av skogen 

På ett eller annat sätt var alla Stigsjöbor beroende av jorden. I en sockenbeskriv-

ning från lantmäteriet, daterad 1854, beklagades emellertid att bönderna inte visa-

de odling och kreatur det intresse som näringarna förtjänade. Visserligen hade 

odlingsfliten tilltagit en smula efter laga skiftesreformen som vid den tiden hade 

passerat de flesta byarna. Men största hindret för ”åkerbrukets allmännare förkof-

ring”, menade man då, var det allt intensivare skogsbruket. Stora avverkningar på 

senare tid, stimulerade av den goda trävarukonjunkturen, hade gjort många bön-

der ”wälbergade och en del till och med förmögna”, dock till priset av att skogen 

huggits över måttan och jorden försummats. Tydligt är att den ökande efterfrågan 

på trävaror gav ringar på vattnet även här. Bönderna i skogsrika Gussjöbygden 

utmärkte sig som de största bovarna, medan jord och boskap ägnades större intres-

se i den södra delen av kommunen.5  

   Sågtimret togs om hand på de lokala vattensågarna, nära råvaran. Förutom byså-

gar handlade det om fyra mera kommersiella finbladiga sågar.6 Sågen i Öje ägdes 

stabilt och långsiktigt av Åvike bruksägare i Hässjö, en kvarleva från järnbrukets 

tid. För de andra låg Härnösandsintressen i botten. Utan att närmare gå in på flera 

ägarskiften handlade det under 1860- och 1870-talen om grosshandlarna Carl Au-

gust Wiborg och danskbördige Christian Hansen. Sågen i Brunne hörde till Wi-

borg, sågarna i Spellböle och Sörgården till Hansen. Samtliga var vattendrivna och 

småskaliga. Råvaran flottades fram om vårarna för några veckors eller månaders 

intensiv sågning. Sörgårdens finbladiga var den största. Vid 1860-talets slut sågade 

den omkring 8000 timmerstockar per år, närmast följd av sågen i Spellböle med 

5000 stockar om året. Kapaciteten var hög jämfört med bysågarna, om än en paren-

tes i jämförelse med den storskaliga industri som vid samma tid höll på att byggas 

upp i anslutning till Ångermanälven.7  
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Flottleden ersätter vattensågarna 

I början av 1860-talet förbereddes för flottning förbi de trånga åpassagerna i Brun-

ne och Ultrå. Grosshandlarna i Härnösand låg bakom. Målsättningen var en sam-

manhängande flottningsled från Gussjön till Härnösand, vilket skulle göra det 

möjligt att i stor skala forsla rundbarkat timmer ut till kusten. Bönderna som fort-

farande levde kvar i ett förindustriellt tänkande var inte lika pigga på idén. På en 

kommunalstämma hösten 1864 krävdes ett omedelbart stopp för planerna. Man 

såg en fara i att den lättare transporten av timmer ut till kusten skulle beröva dem 

hästkörningen av bräder och viktiga sidoinkomster. Det befarades också att 

skogstillgångarna på kort tid skulle ”uppslukas” och ställa mindre betänksamma 

bönder utan eget hustimmer. Som om inte eländet var nog trodde byamännen i 

Brunne att de skulle få delar av sin mark söndertrampad och att det sjönära jord-

bruket skulle komma att ta skada av virkesrester och uppspolat timmer. Men att 

stoppa den industriella utvecklingen, det rådde inte ens kommunalstämman på. 

Flottleden var snart ett faktum. År 1869 stod grosshandlare Hansens nya ångsåg i 

Hållänge färdig att ta emot skogens skatter.8  

   Flottleden innebar att Stigsjö på sikt utvecklades till en ren råvarumarknad. De 

lokala vattensågarna blev mindre lönsamma – och därmed överflödiga. Efter Han-

sens och firman Thiis-Noëls konkurs vid mitten av 1870-talet övertog grosshandla-

re Wiborg sågarna i Spellböle och Sörgården. Sågningen var redan då i avtagande. 

Wiborgs död år 1885 satte definitiv slutpunkt. Sågarna övergick därefter i bya-

männens ägo. 

 

En ny tids bolagsintressen 

Från början misstrogna bönder vande sig snabbt med den nya ordningen, bara 

pengarna rullade in. Det mesta av det flottade timret gick till Wiborgs såg i Håll-

änge. I kontrast till tongångarna från tidigt 1860-tal fattade kommunalstämman 

under 1870-talet ett enhälligt beslut om att verka för att tillåta även obarkat timmer 

i flottleden.9 Bristande konkurrens på köparsidan höll till en början nere priserna.10 

Men med tiden tvingades fler och fler sågverksbolag söka nya jaktmarker för att 

långsiktigt säkra tillgången på råvaror. Vid mitten av 1880-talet kom turen till Stig-

sjö. Det första, riktigt stora markförvärvet gjordes 1884, då det skogsrika Risnäs-

hemmanet såldes till G. F. Burman & Co, ägare till Gustafsbergs sågverk på Alnön. 

Andra Sundsvallsintressenter, som knackade på i stugorna var Trävarubolaget 

Axell & Co och grosshandlare Braathen. Den tilltagande konkurrensen drev upp 

marknadspriserna på skog och skogsmark. Men bönderna i Stigsjö sålde rotposter 

hellre än mark och behöll därmed kontrollen över sina hemman. Vid sekelskiftet 

var det knappt 5% av jorden som var bolagsägd, vilket kan jämföras med över 81% 

i Viksjö och 87% i Graninge, åt motsatt håll 0,1% i Säbrå och 0,7% i Torsåker.11  

   Den ökande konkurrensen var emellertid inte bara av godo. Som en effekt av 

ökat arbetskraftsbehov i skogen och i flottningen samt en rörligare arbetsmarknad 

blev det både svårare och dyrare att leja folk.12 
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Postgången – en nyckel till moderniteten? 

Den förändrade trävaruhanteringen var inte det enda som skvallrade om att en ny 

tid var i antågande. 

   Sedan 1807 hade Stigsjö varit så kallad prebendeförsamling åt teologie lektorn 

vid Härnösands gymnasium. I praktiken innebar det att lektorn var kyrkoherde 

men att merparten av de prästerliga förrättningarna sköttes av biträdande kommi-

nistrar. Missnöjet med dessa sakernas tillstånd växte under 1850- och 1860-talen 

och år 1871 gavs Stigsjö sin frihet. Några tragikomiska meningar ska ha yttrats i 

den avskedspredikan när lektor Östling tog farväl av sin församling: ”Det är mig ej 

obekant, att I med längtan motsett den stund, då jag skulle säga eder farväl. Äfven 

jag har med icke mindre längtan motsett den stunden.”13 Nye kyrkoherden Gustaf 

Leufvenius, som närmast kom från Viksjö, tillträdde 1872 och gav Stigsjö en status 

det tidigare inte haft. 

Även om det var skogen som präglade tiden hände också en del på jordbrukets 

område, ömsom i motvind, ömsom i medvind. I februari 1870 inrättades länets 

första bymejeri i Brunne, uppbackat av hushållningssällskapet och med ekono-

miskt bistånd från landstinget.14 Trots att det placerades i det jordbrukstätaste om-

rådet, bistods av länsmejerskan och sägs ha haft god avsättning för sina produkter 

gick det i graven innan första året var till ända. Anledningen till misslyckandet 

påstods vara dels ”husmödrarnas obenägenhet”, dels ”bolagsmännens oenighet”, i 

det förstnämnda fallet att husmödrarna inte ville lämna ifrån sig mjölken.15 Ett par 

decennier senare var tiden mogen. Då, under 1890-talet, inrättades för sin tid gans-

ka betydande mejerier i Sörgården och Skjollsta. Vid sekelskiftet var det de mejeri-

er som låg närmast Härnösands stad. 

 

 
          

           I Brunne startades Västernorrlands första bymejeri. Foto från tidigt 1900-tal 
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Det lokala hushållsgillet backades upp av kyrkoherde Leufvenius som under några 

år på 1870-talet även satt med i hushållningssällskapets förvaltningsutskott. När en 

ny ”lantbruksförening” bildades år 1877 var kyrkoherden tillsammans med hem-

mansägarna Olof Borg i Älgsjö och Lars-Erik Bylund i Bölen en av eldsjälarna. Vid 

starten 1878 räknade den in mellan 30 och 40 medlemmar, ungefär var tredje 

hemmansägare i kommunen. Uppgiften sades vara att ”lända till råd och upp-

muntran” för jordbruket och andra näringsgrenar.16 Det finns också en del goda 

exempel på hur de nya idéerna fick genomslag. Till exempel var hemmansägaren 

Lars Larsson i Boda tidigt ute med ”en utmerkt välbyggd och för gödselbesparing 

väl anrättad ladugård.”17 Det genomfördes även en rad dikningsprojekt under 

senare delen av 1800-talet samt inrättades en slöjdskola.18 

   På andra områden gick moderniseringen fortare framåt. Första lanthandlaren, 

Matthias Wessbladh i Brunne, slog upp portarna år 1864 – samma år som den full-

ständiga näringsfriheten infördes. Fler följde i hans fotspår, bland dem Bergman i 

Skjollsta och Berglund vid Ultrå kvarn. Mot seklets slut fanns små affärer i var och 

varannan by. Service och utbud kunde förstås inte jämföras med de större kom-

munernas. När Ytterlännäs vid mitten av 1870-talet fick sin första bankfilial gjordes 

i Stigsjö ännu ett försök med rotevisa sparbanksombud.19 Stigsjö var och förblev en 

hållplats utanför turlistan. Det stod tidigt klart att järnvägsstambanan norrut inte 

skulle komma i närheten.20 Inte heller infriades de ledande kommunalmännens 

visioner om en bana mellan Sundsvall och Härnösand som skulle passera förbi 

Stigsjö kyrka. Detta rann ut i sanden med ostkustbanans uppskjutande på framti-

den.21 Hästskjutsen fortsatte således långt in på 1900-talet som gängse sätt att fär-

das på.22  

   Istället för ånglok och ångbåtar kom förbättrad postgång att uppfattas som en av 

de viktigaste framtidsfrågorna, som varande ”af största vigt för kommunens lyft-

ning både i ekonomiskt och moraliskt hänseende.”23 Fortfarande under tidigt 1870-

tal saknades helt regelbunden posttur. Den som skulle posta eller hämta ett hämta 

ett brev var tvungen att åka till postkontoret i Härnösand. Kommunen tog så små-

ningom saken i egna händer. Det första året 1872 kördes försändelserna ut av 

handlanden Lindblom till Ulanders gård i Ultrå, sedan betalade man i några år för 

att Stigsjöväskan skulle få lifta med postverkets tur på väg till Viksjö. Att antalet 

försändelser ökade i snabb takt framgår av en uppgift om att den befintliga post-

väskan redan i slutet av år 1872 hade blivit alldeles för liten för att rymma alla 

brev, paket och tidningar.24 En varaktigare lösning nåddes år 1875, då den första 

riktiga poststationen inrättades i prästgården med kyrkoherde Leufvenius som 

föreståndare, avlönad av postverket och kommunen gemensamt.25 Det hela var 

ganska anspråkslöst, vintertid med postavgång en gång i veckan, sommartid oftare 

beroende på ångbåtarnas turlistor.26 Många postärenden torde klarats av i sam-

band med söndagsgudstjänsten. Om inte pastorns ord lockade så kanske posten 

gjorde det.27 
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Den bolmande röken från ångbåtarna, ångsågarna och så småningom ångloken 

utefter Ångermanälvens stränder märkte man inte av i Stigsjö. På ytan var det 

mesta sig likt vid sekelskiftet 1900 som det varit på 1850-talet. Samma väg, samma 

vattendrag, samma jord och samma arbetsår, delvis också samma människor. Be-

folkningen fortsatte öka i kontrollerad takt för att vid sekelskiftet vara uppe i om-

kring 2000 invånare. Den sociala hierarkin påverkades inte nämnvärt. Men även 

om de agrara strukturerna i många avseenden låg fast, så inordnades kommunen 

efterhand i det industrikapitalistiska systemet. Om inte förr så senast när timret 

började flottas till de effektivare ångsågarna istället för att sågas lokalt. Modernite-

ter som lanthandel, poststation, järnväg, telefon och elektricitet hägrade. Samtidigt 

försökte man skaka av sig gamla betänkligheter mot att följa hushållningssällska-

pets anvisningar för ett tidsenligt jordbruk. 

 

Den kommunala rösträtten i Stigsjö 

Den fortsatta jordbruksdominansen i kommunen avspeglades i röstfördelningen. 

Under hela perioden vilade röstmakten hos jordägarna, vilket betydde att taxe-

ringsvärdena fick betydande genomslag. 

 

 
Diagram 2: Sammanlagda fyrktalets i Stigsjö fördelning på olika beskattnings-
grunder 1863–1900 
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Anm till diagram 2: Fyrktalslängder saknas för åren 1863 – 1884, 1888, 1890 – 1892, 1894 och 

1900. För perioden före 1880 har fyrktalen räknats ut med ledning av taxeringslängderna; en fyrk per 

fem öres bevillning för jordbruksfastighet och en fyrk per tio öres bevillning för annan fastighet och 

övriga beskattningsföremål. På individnivå blir beräkningen exakt. På sammanläggningsnivå för hela 

kommunens bevillning, såsom gjorts i diagrammet, blir värdet något under det faktiska fyrktalet, 

dock bara marginellt. Jfr 1885 års beräknade fyrktal: 5404 + 313 + 1200, med det faktiska fyrktalet: 

5456 + 315 + 1220. För åren 1880-84, 1888, 1890-92, 1894 och 1900 begagnas statistisk information 

om de faktiska fyrktalen. Källa: Västernorrlands läns landskontor, E Ib, volym 203-220 och E IV, 

volym 1-62, taxeringslängder för Stigsjö socken 1863-1900; Stigsjö kommunarkiv, kn, D I, volym 1, 

fyrktalslängder 1885-87, 1889, 1893, 1895-99; BiSOS, U: Kommunernas fattigvård och finanser, 

löpande serie 1881-1901. 

 

Fyrkarna fördelades relativt jämnt mellan bönderna, vilket framgår av följande 

tabell för år 1882. Det fanns ingen röstägare som hade så många röster på sin hand 

att denne ensam kunde styra över den lokala politiken. 

 

    
Tabell 3: De 20 största röstägarna i Stigsjö år 1882 

 
Röstägare Seland Jordbruks-

fyrk 
Lösfyrk Allmän 

fyrk 

Kyrkoherde Gustaf  
Leufvenius, Prästbordet 

8 48 300 348 

Grosshandlare C. A.  
Wiborg, Härnösand 

4 ½ 36 200  236 

Åvike bruksägare, Hässjö 6 ¼ 
6  

24 
21 

110  155 

Hem. äg. Jonas Norberg, 
Risnäs 

6 84 25  109 

Hem. äg. P. E. Ulander, 
Uland och Ultrå 

4 5/8  
9 ½  

51 
39  

 90 

Byggmästare Anders  
Uddfors, Brunne 

5 3/16 30 50 80 

Hem. äg J. O. Johansson, 
Byn 

5 72  72 

Fdt Lars Nydahl, Älgsjö   70 70 

Folkskollärare Henric  
Wennberg, Brunne 

  70 70 

Handlare Mattias 
Wessbladh, Brunne 

  70 70 

Hem. äg Per Persson, 
Brunne 

5 5/8  57  57 

Hem. äg. Lars Olsson, 
Brunne 

6 1/3 51  51 

Hem. äg Erik Åmell,  
Bölen 

4 ½  48  48 

Hem. äg. Per Sjöström, 9 ½  48  48 
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Ultrå 

Hem. äg. Olof Bystedt, 
Älgsjö 

6 48  48 

Hem. äg Erik Samuelsson, 
Brunne 

5 3/16 33 15 48 

Hem. äg. Per Sjödén, 
Brunne 

5 5/8 45  45 

Hem. äg. A. Sjödin,  
Sörgården 

5 42  42 

Hem. äg. L. E. Bylund, 
Bölen 

3 30 10 40 

Fdt Lars Larsson, Boda   40 40 

 

Källa: Västernorrlands läns landskontor, E IV, taxeringslängd för Stigsjö socken år 1882. 

 

Förutom grosshandlare Wiborg och några till var det bara bönder som hade röst-

rätt, närmare bestämt 111 hemmansdelar med ett medianvärde på 27 fyrk. 

 

 

Stigsjö – de första kommunalstämmorna 
Stigsjö gick den lätta vägen och beslöt på sista sockenstämman att komminister 

Lundquist ”tills vidare” skulle vara ordförande för både kyrkostämman och kom-

munalstämman. Den enda väsentliga skillnaden mot tidigare var att han skulle 

skriva i olika protokollsböcker.28 Först efter Lundquists hastiga frånfälle nyåret 

1864/65, i det kyrkliga vakuum som då uppstod, föll det sig naturligt att leta efter 

en ordförande i bondeled.29 Hemmansägaren Erik Olof Starrin i Starred, som var 

vice ordförande, tog tillfälligt över i väntan på det fyllnadsval som skulle äga rum i 

februari 1865. Som det skulle visa sig var det inte helt lätt att utkora en efterträda-

re. Förstahandsvalet, häradsdomaren Pehr Larsson i Bölen, tillträdde aldrig, utan 

undanbad sig skriftligt det visade förtroendet. Några giltiga skäl kunde han inte 

presentera, men avsägelsen accepterades av stämman på uttryckligt villkor att han 

istället gick med på att vara vice ordförande.30 Lotten som ordförande föll då på 

hemmansägaren Starrin mandatperioden ut. Svårigheten att hitta frivilliga kandi-

dater fortsatte på decemberstämman 1866. Häradsdomaren Larsson räddade sig 

från omval genom att som nybliven 60-åring åberopa åldersregeln. Hemmansäga-

ren Eric Samuelsson i Brunne ersatte som vice ordförande. Ordföranden Starrin 

omvaldes för en ny mandatperiod, dock är det tveksamt hur självmant det egentli-

gen var. Själv noterade han i protokollet att han inte tjänstgjort så länge att han 

ägde rätt att ”förtroende sig frånsäga.”31  

 

En betald förtroendeman, en nöjd förtroendeman? 

Ordförandefrågan tog en ny vändning efter årsskiftet 1866/67. Förutom att tvinga 

Starrin att fortsätta som ordförande hade man på decemberstämman 1866, i ett 

försök att visa god vilja, bestämt om en ”lön” med 25 Riksdaler riksmynt om året, 
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att debiteras på den allmänna fyrken. För den sagda lönen, som skulle betalas ut 

retroaktivt för åren 1865 och 1866, fanns inget stöd i kommunalförfattningarna, 

men som motprestation krävdes att ordföranden kostnadsfritt skrev ut alla proto-

koll och önskade protokollsutdrag.32 Beslutet uppfattades som kontroversiellt och 

ogillades av många som inte själva varit med på den aktuella stämman. Hem-

mansägaren Erik Åmell i Bölen var en av dem som tyckte att ”desse medlen häldre 

borde gifvas de fattige”, underförstått att en förtroendeman inte skulle tillförskan-

sa sig skattemedel.33 Samtidigt var det svårt att dra tillbaka ett klubbat löfte. 

   Den 10 februari 1867 kallade en märkbart uppretad ordförande Starrin till kom-

munalstämma, efter att han fått klart för sig att ett besvärsförfarande inletts. Han 

får tala för sig själv: ”Som åtskillige i församlingen nu kommit på den idén, att de 

vilja att ordföranden i kommunalstämmorna skall vara församlingens lönlösa tje-

nare (<) har undertecknad, för att gå desse aktningsverde sökandens åsigt till 

mötes, genom pålysning sammankallat församlingen till kommunalstämma och 

dervid vänligen anhåller att få blifva från denna tjenste befattning befriad, emedan 

det för mig kostar mera arbete och möda, än som blott med otack kan och bör vara 

tillräcklig.”34 Man riktigt känner harmen hos den som känner sig lurad och utnytt-

jad, men säkerligen inte var nödbedd att gå i förtid. Av protokollet framgår vidare 

att Starrins avskedsansökan godtogs av ”pluraliteten”, sedan hemmansägaren 

Åmell ”upplyst” om att det inom kommunens gränser fanns 7 – 8 personer som 

vore kompetent nog för tjänsten och dessutom, lika viktigt, kunde ”göra det som 

ett förtroendeuppdrag”, alltså utan lön.35  

   Vad man sökte var sålunda en röstberättigad man, över 25 år, vältalig och skick-

lig med pennan, därtill så pass bemedlad att han kunde avvara tid och pengar utan 

kompensation. Den 24 februari 1867 valdes hemmansägaren Lars Nydahl i Älgsjö 

efter ovansagda villkor och kriterier till kommunalstämmans näste ordförande 

”med alla de afgifna rösterna.”36  Mandatperioden löpte tvingande fram till 1870 

års utgång.  

   Omständigheterna runt de första ordförandevalen vittnar på det hela taget om en 

avvaktande hållning till det nya uppdraget. Eventuell prestige vägde lätt i förhål-

lande till det besvär som medföljde. Inför 1870 års decemberstämma uttalades en 

”allmän önskan” om att Nydahl skulle kvarstå som ordförande. Denne satt nu i en 

bättre förhandlingssits och kunde ställa ultimatum mot kommunen. Om inget 

arvode beviljades så stod han inte längre till förfogande. Valet kom således att 

handla om huruvida man skulle välja frivillighet och kontinuitet framför tvång och 

ideliga ombyten – och i så fall om man var beredd att betala för det. Svaret blev 

denna gång jakande. Det gamla förslaget om 25 riksdaler riksmynt om året dam-

mades av, vilket Nydahl ”efter en stunds betänkande” accepterade för en fortsätt-

ning. Därmed hade ordförandefrågan fått en långsiktig lösning. Överenskommel-

sen om arvode kom också att bilda prejudikat för framtiden.37 
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Vägfrågan runt Brunnesjön – en gammal björn som går ur idet  

I augusti 1880 samlades till en välbesökt kommunalstämma i Stigsjö för att ventile-

ra behovet av en uppryckning av tingslagets vägar.38 Många vägar uppgavs vara i 

allmänt dåligt skick och föga funktionella. Planen gick ut på att tillsammans med 

andra berörda kommuner gå in med en ansökan om statsbidrag för att göra om – 

och göra bättre – det mesta. Högst på önskelistan stod byggande av anslutnings-

väg från Mark i Säbrå kommun till Antjärn i Häggdångers kommun, kopplat till en 

omläggning i rakast möjliga riktning av södra häradsvägen från nämnda Mark 

förbi Älgsjö och vidare söder om Brunnesjön till lämplig träffpunkt med norra 

häradsvägen från Härnösand. Viktigt befanns också vara att se över och förbättra 

norra häradsvägen hela sträckan från Helgums bro upp till Viksjö.39 Så långt var 

alla i kommunen överens. Men planerna väckte liv i en björn som sov sedan sent 

1860-tal.  

   Nödåret 1867 – 1868 hade kommunalstämman projekterat för nödhjälpsarbeten 

med statsbidrag.40 Enligt ”de flästes tanke” låg angelägnast till att förbättra väg-

sträckan mellan Brunne och Ultrå på häradsvägen till Härnösand. Projektet förut-

satte att statsanslag beviljades för större delen av kostnaden, då kommunen var ”i 

saknad af alla möjliga medel att utföra ett sådant arbete i dessa svåra tider.”41 De-

taljundersökningen utfördes av löjtnanten vid Väg- och vattenbyggnadskåren, Lars 

Berg, och redovisades den första december 1867 i ett betänkande med kostnadsför-

slag och plankarta.42 Dennes förslag gick i stora drag ut på att häradsvägen skulle 

läggas om från norra till södra sidan om Brunnesjön. För det första skulle väg-

sträckan bli jämnare och behagligare att färdas på, särskilt angeläget ansågs vara 

att slippa undan den långa Stensvedjebacken mellan Ultrå och Smöråker. För det 

andra fanns på södra sidan i närheten av kyrkan en bra grustäkt som underlättade 

framtida vägunderhåll. För det tredje skulle en omläggning bli billigare än att byg-

ga om den befintliga vägen, vilket beräknades kosta 8100 kronor.43 

   De vägbyggnadsskyldiga tog ställning till vägomläggningen på en extra kom-

munalstämma strax före nyår 1867, vilket var början på ett riktigt byagräl. Enligt 

protokollet ska ha utspunnit sig en ”serdeles liflig ordväxling” mellan byalagen. 

Om förslaget genomfördes skulle det lett till betydande infrastrukturella konse-

kvenser, viktigast att byarna på norra sidan om sjön hade förlorat sitt centrala läge 

till förmån för delar av Brunne, Hamre och Nygården på södra sidan. Som försla-

get såg ut skulle bönderna på norra sidan dessutom ha blivit tvungna att ta över 

och göra byväg av det utrangerade vägpartiet. Bönderna på södra sidan applåde-

rade alltså Bergs utredning medan byarna norr om sjön protesterade. På oklart sätt 

”segrade den åsigten” att arbetet skulle sättas igång på den södra sidan så fort som 

möjligt framåt vårkanten, särskilt med hänsyn fästad till ”den nödställda belägen-

het hvari befolkningen härstädes i almänhet befinner sig.”44 Femtontalet missnöjda 

bönder, bland annat byggmästaren Anders Uddfors och kyrkvärden Eric Samuels-

son i Brunne, överklagade beslutet, först till länsstyrelsen, senare till regeringen.45 

Enligt dem led Bergs undersökning av så allvarliga brister att den inte kunde ligga 
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till grund för en så viktig vägomläggning. Som de försökte visa med noggranna 

uträkningar var det i själva verket både bättre och billigare att behålla vägen på 

den norra sidan, där grustäkterna låg bättre utspridda och där jordägarna förbun-

dit sig att kostnadsfritt upplåta mark. Dessutom blev den totala vägsträckan korta-

re än om ”de 9 Bönder, som, med 50 selands skatt, bo utmed den södra vägen, 

skulle lyckas i sina intriger att få vägen lagd utmed sina hemman.”46 För att inte gå 

i öppen strid mot Bergs auktoritet på området framhölls förmildrande att denne 

bara varit på plats ett par timmar och sedan låtit en medhjälpare företa undersök-

ningen. Istället antyddes lömsk lobbyistisk verksamhet från södra sidans bönder: 

”Kanske har Herr Löjtnanten blifvit vilseledd af våra wederparters uppgifter.”47 

Upplösningen blev en antiklimax. Överklagandet ledde ingenstans. Men det bevil-

jades inte heller några statsbidrag. Så hela projektet lades på is.48 

   När vägfrågorna lyftes upp på dagordningen igen i början av 1880-talet var det 

efter ett decennium av stillestånd. Med dåtida mått var det storslagna projekt som 

planerades, vilket snart nog fordrade att vägundersökningarnas mästare Lars Berg 

åter tillkallades. Ofrånkomligt aktualiserade det också den gamla surdegen från 

1860-talet. Innan Berg hade gjort sina nya detaljundersökningar kunde ingen be-

stämt veta hur det skulle påverka mer än att det skulle påverka norra häradsvä-

gens passage förbi Brunnesjön. Två scenarion kunde förutses. Det ena att härads-

vägen låg kvar på norra sidan om sjön och mötte häradsvägen från Mark/Antjärn i 

Brunne. Det andra att vägen flyttades över till södra sidan om sjön enligt 1867 års 

ritning och att vägarna istället möttes i Hamre. Möjligen hade södra sträckningen 

en fördel av att den redan var undersökt av Lars Berg, men osäkerhet rådde.  

   I det läget gjorde tidigare häradsdomaren Pehr Larsson i Bölen, nu fyllda 75 år 

och så att säga pensionerad från de flesta av sina förtroendeuppdrag, oväntad 

comeback i lokalpolitiska sammanhang. Denne Larsson hade 1867 bemyndigats av 

kommunalstämman att föra de vägbyggnadsskyldigas talan i vägfrågan och söka 

utverka statsbidrag för ändamålet. Nu lämnade han mer eller mindre på eget be-

våg in en förnyad ansökan om statsbidrag, vilket torde ha syftat till att säkra södra 

sidans intressen genom att bygga det aktuella vägavsnittet i förtid och därmed 

föregå Bergs utredning.  

   Kommunalstämman sammankallades i januari 1881 för att höras om hur de väg-

byggnadsskyldiga ville gå vidare, givet att statsbidraget beviljades. Det resulterade 

i ett uttalande om att man ”utan någon som helst meningsskiljaktighet” fann det 

önskvärt att snarast göra något åt den ”i hög grad obeqväma vägen.” Mest an-

märkningsvärt var att man ”enhälligt” förklarade den södra sträckningen som ”i 

alla afseenden det mest för orten och samfärdseln fördelaktiga.”49 Hamre byamän 

och berörda bönder i Brunne var på plats och förklarade att de upplät sin jord utan 

ersättningsanspråk. I gengäld fattades ett bindande beslut att de vägbyggnads-

skyldiga inom Stigsjö skulle fullborda vägen på gemensam bekostnad så snart 

statsbidraget var i hamn. Så långt hade Larssons och hans medintressenters planer 

gått i lås. Det som nu hände var att motsättningarna mellan norr och söder trappa-
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des upp. Bönderna på norra sidan, bland andra hemmansägaren Eric Samuelsson i 

Brunne, överklagade det bindande vägbeslutet som en kränkning av deras enskil-

da rätt.50 I juli 1881 fick de rätt av länsstyrelsen. Med anledning av bakläxan prö-

vade gamle Pehr Larsson och tre andra bönder från södra sidan ett annat sätt för 

att få sin vilja fram. I en ansökan, daterad första september samma år, bad de att 

länsstyrelsen skulle sätta ner foten och avgöra en gång för alla att vägen skulle gå 

söder om sjön, det vill säga över huvudet på de vägbyggnadsskyldiga. Genom att 

byalagen vidtog mått och steg mot varandra formades vägfrågan till en kamp mel-

lan två uttalade ”sidor” eller partier. Till saken hör att motsättningarna som från 

början hade varit rumsligt begränsade till området runt Brunnesjön från den här 

tiden spreds till att innefatta byalag över hela kommunen. Generellt kan det sam-

manfattas i att Gussjöbönderna rättade in sig i ledet bakom södra sidan, medan 

Öje, Älgsjö och Kilbygden med omnejd gick till den norra. Två uppmärksammade 

sidbyten av ledande förtroendemän bidrog till att kasta bränsle på brasan. Så sent 

som våren 1881 bemötte hemmansägaren Borg i Älgsjö norra sidans besvär för de 

icke klagandes räkning, för att sedan själv hoppa över till just norra sidan. Bygg-

mästare Uddfors gick åt motsatt håll. Han hade på 1860-talet varit förstanamn 

bakom norra sidans bittra överklagan. Övergången motiverade han själv med att 

han tidigare ansett sig haft för god jord att förlora på den södra sträckningen. Nu 

gick han för den goda sakens skull med på att släppa ”myran.” 

   Från hösten 1881 var det alltså länsstyrelsen som ägde initiativet. Om Larsson 

och södra sidan med sin manöver hoppades på ett snabbt avgörande misstog de 

sig. I och med att den ifrågasatta vägomläggningen berörde en större genomfarts-

led, så ville länsstyrelsen tillfråga de vägbyggnadsskyldiga i hela tingslaget innan 

beslut fattades. Häradsrätten utsågs till spindeln i nätet som remissinstans. Frågan 

hade nu dragits i långbänk ända fram till sommaren 1882. För att häradsrättens 

ledamöter skulle komma i den rätta stämningen och kunna bilda sig en uppfatt-

ning på plats bestämdes att urtima tingsmöte skulle hållas hemma hos nämnde-

man Per Olof Nydahl i Hamre onsdagen den 22 augusti 1882. I en kallelse som 

lästes upp från predikstolen i Stigsjö kyrka den 23 juli uppmanades de vägbygg-

nadsskyldiga ”att sjelfve eller genom behörigen utsedde ombud” närvara på ting-

et.51 Det behöver knappast understrykas att sammanträdet måste ha uppfattats 

som väldigt viktigt från båda sidorna. Mycket stod på spel; en vunnen väg, en 

förlorad väg eller en bättre väg. Beroende på vad rätten kom fram till, så vägde 

vågskålen över åt ena eller andra hållet. 

 

Sockenombud och fullmaktssamlande 

Vid gemensamma möten över kommungränserna brukade de vägbyggnadsskyldi-

ga representeras via kollektiva ombud som valdes på kommunalstämman i varje 

kommun. Detta ombudskap innebar praktiken ett avtal mellan ombudet och varje 

enskild röstägare. Sockenombudet ansågs representera alla som inte själva var på 

plats eller hade skickat eget ombud.52 Ofta fanns det sockengemensamma intressen 



 

65 

 

att bevaka och då handlade det om ett rutinförfarande. I Stigsjö var meningarna så 

delade vid detta tillfälle att det knappast var möjligt att enas kring ett namn som 

företrädde alla. Frågan om sockenombud togs ändå upp på en kommunalstämma 

den 6 augusti. Södra sidan hade tunt med folk på plats och verkar ha trott att saken 

skulle bero. Norra sidan såg chansen och tog den, dock med förbehållen rätt för 

varje vägbyggnadsskyldig att själv ”sin talan utföra och rätt bevaka.” På oklart sätt 

och av oklar anledning överenskoms att man skulle välja två ombud istället för ett. 

Mänskligt att döma var det tänkt som att sidorna skulle få varsin representant. 

Men istället gick personfrågan till votering med slutna sedlar, vilket mynnade ut i 

att norra sidan med god marginal tillsatte båda sockenombuden. En av dem var 

sidbytande hemmansägaren Borg i Älgsjö. Den andre var 24-årige hemmansägaren 

Nils-Erik Wiklund i Smöråker som i och med detta gjorde sin första större insats i 

den lokala politiken.53 

   Utgången av ombudsvalet innebar en missräkning för södra sidan som på tinget 

riskerade att framstå som ett särintresse. För att kunna ställa upp en opinions- och 

röstmässig motvikt till norra sidan krävdes därför att så många som möjligt gjorde 

ett aktivt val, antingen genom att infinna sig personligen eller genom att utfärda 

fullmakter. Ju fler som lät sig representeras på eget sätt, desto mindre värt blev det 

att vara sockenombud. De närmaste veckorna sattes igång ett systematiskt arbete 

med att samla ihop fullmakter för att visa på stöd ute i byarna. Södra sidans le-

dande män delade sinsemellan upp arbetsinsatserna. Nämndeman Berglund tog 

hand om hembyn Sörgården samt Östanvik. Byggmästare Uddfors eller någon i 

hans ställe var i Uland den 15 augusti samt i Boda den 21 augusti och skaffade 

kollektiva fullmakter från byamännen där. Under tiden, den 19 augusti, utfärdade 

”Östanviks byamän” en identisk fullmakt åt nämndeman Bylund i Bölen. Det 

frapperande är att den inte bara har samma ordalydelse som de andra. Det är utan 

minsta tvivel samma hand som hållit i pennan. Av utformningen, formuleringar 

och handstilar kan med andra ord dras den slutsatsen att fullmakterna färdigställ-

des uppifrån i samspråk mellan ledande förtroendemän som sedan hälsade på 

eller kallade till stormöte med byamännen i varje by för att få rätt underskrifter.  

   Även norra sidan drogs med i fullmaktssamlandet. Insamlingsarbetet leddes av 

de båda sockenombuden. De representerade egentligen redan alla dem som upp-

manades skriva under, men förmodligen kändes mandatet för svagt. Eftersom 

södra sidan samlade fullmakter behövdes det mer konkret uppbackning att visa 

upp för häradsrätten. Wiklund besökte området norr om sjön, från Solberg i väster 

till Kilbygden i öster. Han började i Kilbygden den 13:e och avslutade hemma i 

Smöråker den 21:a. Borg tog hand om byarna söder om kyrkan. Han gjorde första 

insatsen hemma i Älgsjö den 16 augusti, tog Näggjärd samma dag och gjorde klart 

i Vike och Öje två dagar senare.54 

   Inför den 22 augusti var båda sidorna väl förberedda.  
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Vägen på tinget en fråga om representation  

Tingsmötet inleddes klockan elva på förmiddagen. Häradsrätten leddes av domare 

Gustaf Bergman, flankerad av åtta nämndemän, dock ingen från Stigsjö vid detta 

tillfälle. Kronan representerades av kronofogde Dryselius i Säbrå och stiftet av 

komminister Dixelius i Härnösand. Rätten bistods dessutom av en inkallad sak-

kunnig, civilingenjör Wejdling, som skulle delta i platsundersökningen. Sedan 

följde sockenombuden för tingslagets vägbyggnadsskyldiga; för Viksjö inspektor 

Stén på Västanå bruk, för Säbrå nämndeman Boström i Bondsjö, för Häggdånger 

hemmansägaren Nässlander i Klappnäs och så de båda från Stigsjö: Borg och Wik-

lund. Så långt 17 personer. Till det skulle läggas ett 20-tal bönder från byarna runt 

sjön, merparten från södra sidan. Södra sidan hade sammanlagt stöd av 16 bönder 

på plats och 28 fullmakter. Norra sidan hade bara sex bönder på plats, men förlita-

de sig till sockenombuden. De företrädde via fullmakt 41 hemman, varav märktes 

änkan Johanna Östman i Solberg för hemmanet nr 1 om 2 5/8 seland.55   

     Argumentationen i sak innehöll inget nytt eller överraskande utan artade sig till 

en tröttsam träta som skulle spelas upp för rätten. Nämndeman Bylund ansåg vä-

gen söder om sjön ”jemnare, bättre och mindre kostsam”, medan Eric Samuelsson 

höll före norra sidan som ”kortare och jemnare.”56 Sockenombuden Borg och Wik-

lund talade hellre om ett avslag motiverat utifrån Bergs pågående utredning. Sock-

enombudet från Viksjö, inspektor Stén, kunde dock under hand avslöja att Berg 

stod fast vid sitt gamla förslag och räknade med häradsvägarna skulle gå ihop 

närheten av Hamre by. Sockenombuden från Viksjö och Säbrå tillstyrkte omlägg-

ningen till södra sidan, men var mest angelägna om att inte själva bli belastade av 

kostnaderna. Kronofogde Dryselius applåderade förslaget enligt devisen ”ju fler 

vägar, desto bättre.” Komminister Dixelius talade vitt och brett om hur bra det 

skulle bli för prästgården och kyrkan med vägen alldeles intill. Kyrkoherde Leuf-

venius höll för egen del lägre profil, troligen medvetet, men ville i varje fall inte 

motsätta sig att vägen drogs söder om sjön.57  

   Vid sidan om sakskäl kom diskussionerna att handla mycket om legitimitet. Båda 

sidorna gjorde sitt bästa för att övertyga rätten om att de hade opinionen på sin 

sida och inte utgjorde ett särintresse i kommunen. Det ena sockenombudet, hem-

mansägaren Borg, gjorde en poäng av att han med öppna kort om sina åsikter hade 

blivit vald med stor röstövervikt på kommunalstämman och sålunda talade för en 

majoritet av de vägbyggnadsskyldiga. Den södra sträckningen gynnade enligt 

Borg endast och allenast ett ”fåtal vägfarande”, som handlade i egenintresse. Det 

bemöttes från södra sidan med ett konstaterande av att ”blefvo utsedde i vår från-

varo sådana ombud, hvilka icke intressera sig för bättre väg, och bor på de platser 

inom socken att de aldrasvåraste backarna af dem sällan befares, och hvilka om-

bud vi i öfrigt icke hafva förtroende till.”58 Det andra sockenombudet, hemmans-

ägaren Wiklund, ifrågasatte legitimiteten i Larssons ansökan om statsbidrag och 

menade att det för 14 år sedan lämnade uppdraget ”icke bemyndigade” Larsson 

att så många år senare driva frågan och begära omläggning av vägen. Allra minst i 
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de vägbyggnadsskyldigas namn. Dennes ansökan var enligt Wiklund i själva ver-

ket att anse som en ren och skär partsinlaga, inte som ett uttryck för ”socknemän-

nens flertals vilja.” Nämndeman Bylund talade i sin tur övertygat om att ”större 

delen af socknemännen” föredrog det södra alternativet, och tryckte på att Borg 

och Wiklund bara företrädde de bönder som bodde så till att de sällan åkte på det 

aktuella vägavsnittet. Vad han ville få fram lär ha varit att deras röster, moraliskt 

sett, borde betraktas som mindre värda. Av alla bönder som bodde väster om 

Brunnesjön, som inte hade egenintressen i en vägomläggning men som ofta färda-

des på den backiga vägen på väg till och från kyrkan, var det försåvitt han kände 

till bara en enda som inte önskade få vägen omlagd till den södra sidan. Det var 

hemmansägaren Per-Erik Ulander i Uland, vilken för övrigt var på väg att flytta till 

Ultrå. 

   Som avslutning på dagen gick häradsrättens ledamöter och civilingenjör Wejd-

ling åtföljda av en del bönder ut på inspektion av vägsträckorna. Wejdling till-

styrkte i allt väsentligt Bergs slutsatser. Häradsrätten bedömde efteråt enhälligt en 

vägförbättring som ”storligen af behofvet påkallad” och rekommenderade att den 

nya vägen skulle förläggas till södra sidan om sjön.59   

     

Röstkalkyler 

Södra sidans framgång på urtima sommartinget följdes upp i länsstyrelsens ut-

slagsdom, meddelad den 28 mars 1883 och uppläst från predikstolen några veckor 

senare. I den fastställdes obetingat häradsrättens rekommendationer och gavs klar-

tecken för vägomläggningen.60 Att målet skulle komma att överklagas var ganska 

väntat. För norra sidan handlade det om att så fort som möjligt försöka få domen 

upphävd av högre instans, närmast kammarkollegiet. Utgångsläget hade kunnat 

vara bättre, men det fanns en sak att göra för att bättra på chanserna. Om man 

kunde få majoritet på kommunalstämman för ett kollektivt överklagande skulle 

det väga tyngre än enskilda besvär.61 För södra sidan, som hade att på lämpligt sätt 

försvara det övertag man hade skaffat sig, gällde på motsvarande sätt att med 

näbbar och klor förhindra detsamma. 

   Kommunalstämman sammanträdde söndagen den 29 april, inkallad av krono-

länsman Särenholm för att de vägbyggnadsskyldiga skulle ges tillfälle att kollek-

tivt yttra sig över vägdomen. Bollen låg nu hos bönderna på norra sidan. Skulle de 

utmana eller skulle de ta det säkra före det osäkra? Hemmansägarna Borg i Älgsjö 

och Samuelsson i Brunne hade som mål att kommunalstämman skulle vinnas.62 

Möjligen togs södra sidan på sängen, oförberedd på den offensiva strategin, men 

det går bara spekulera om. Oavsett eventuell överraskningseffekt kunde Borg och 

Samuelsson känna sig ganska säkra på att ro hem det som de hade föresatt sig. 

Sammanställningen nedan visar ett prognoserat röstövertag för norra sidan, olika 

stort beroende på hur man räknar.  
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Tabell 4: Röstställning i vägfrågan i Stigsjö 1883 

 

Gruppering Hemmansfyrk Skattetal i seland Antal röstägare 

Norra sidan 1312 252 2/3  48 

Södra sidan 1304 171 29/64  43 

 

Anm: I tabellen ingår de bönder som via noteringar i kommunalstämmans och häradsrättens proto-

koll går att belägga tog ställning för det ena eller andra vägsträckningsalternativet. Fyrktal och skat-

tetal har räknats ut och sammanställts utifrån 1882 års taxeringslängder. Källa: Stigsjö kommunar-

kiv, ks, A I, volym 1, protokoll den 13/5 1883; Säbrå tingslags häradsrättsarkiv, A Ib:II, protokoll den 

22/8 1882; Västernorrlands läns landskontors arkiv, E IV, taxeringslängd för fast bevillning i Stigsjö 

kommun 1882. 

  

Kalkylen visar att södra sidan hade små möjligheter att vinna över norra sidan i en 

votering, särskilt om selandet användes som röstgrund. Oddsen jämnades ut med 

huvudtal eller hemmansfyrk, men talade fortsatt på marginalen till fördel för Borgs 

och Samuelssons manskap. Med andra ord var södra sidan i brygga inför en kom-

mande votering, en omständighet som i varje fall de ledande förtroendemännen 

bör ha känt till och som torde ha legat till grund för norra sidans taktiska över-

väganden.  

   På grund av att ordföranden i kommunalstämman, Lars Nydahl, nekade att ta 

upp frågan om besvärsombud till omedelbar överläggning senarelades kraftmät-

ningen ett par veckor. I den officiella versionen hette det att frågan inte varit ”för-

fattningsenligt och i laga tid pålyst” i kallelsen, eventuellt kan den egentliga an-

ledningen ha varit att ge södra sidan chansen till egen mobilisering av röster.63 

   Avgörandet kom att stå efter gudstjänstens slut den 13 maj 1883. Det började 

dock med en missräkning för södra sidan. Ordföranden i kommunalstämman, 

hemmansägaren Nydahl, bad i en skrivelse att vice ordföranden skulle leda för-

handlingarna, sannolikast för att han som födorådstagare inte ville leda en stämma 

som bara gällde den mantalssatta jorden. Det innebar att hemmansägaren Borg, 

som var en av norra sidans ledande män, tillfälligt tog över ordförandeklubban. 

Nämndeman Bylund i Bölen hade i förväg avfattat en skrivelse till ordföranden, 

vars slutkläm gick ut på att denne ”måtte vägra att för stämman framställa till öf-

verläggning det ämne för hvars behandling stämman blifvit begärd och utlyst.”64 

Bylund och södra sidan kände sig uppenbarligen väldigt trängda av den dystra 

röstprognosen.  

   Men Borg nobbade förstås att upplösa stämman. 

    

En död kvinnas röst mer värd än levande grosshandlares? 

Fler ansikten än vanligt var på plats i sockenstugan. Enligt protokollet hade ett 

”stort antal socknemän sig å stället infunnit.”65 Ett stort antal socknemän betydde i 

det här fallet i runda tal ett 60-tal bönder, varav många ´nya` ansikten som annars 

sällan eller aldrig brukade bevista stämmorna.66 Borg inledde sitt ordförandeskap 
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med en allmänt hållen resumé över tidigare beslut i vägfrågan ”hufvudsakligen till 

deras tjenst, som icke satt sig in uti frågan.” Den myckna uppslutningen berodde 

delvis på att byalagsrepresentation inte var möjlig på samma sätt som vid tingsmö-

tet året innan. Kommunallagen begränsade nämligen fullmaktsröstningen så att 

varje röstägare bara fick företräda en annan via fullmakt. Istället för att samla full-

makter uppmanandes denna gång till ett besök i sockenstugan.  

   Sammanlagt godkändes 27 fullmakter, de flesta på rutin, en handfull efter mer 

ingående granskningar. De senare är av intresse för att komma åt gränssättning 

och normer i den politiska praxisen. 

   Först gällde det ett par änkor. Hemmansägaren Nils-Erik Wiklund i Smöråker 

företrädde en fullmakt som var utfärdad av Magdalena Ersdotter för hennes hem-

man i Sunne, värt 4 7/8 seland. Hemmansägaren Johan Hamrin i Hanaberg hade 

på fickan en likadan, värd 5 3/8 seland, från Lisa Brita Persdotter, även hon i Sun-

ne. Från vems sida initiativen till fullmakterna togs vet vi inte. En möjlighet är att 

änkorna själva lade sig vinn om att rösta. Sannolikare är dock att Wiklund och 

Hamrin oombett hade sökt upp änkorna och tillförskansat sig deras röster för att 

de inte skulle gå till spillo. Hur det än må vara med det verkar det inte ha hört till 

vanligheten med kvinnliga röstande. Mot båda anmärktes till en början att de inte 

hade någon rösträtt, dock inte så mycket för att de var kvinnor som för att man inte 

kände dem till dopnamnen. Inte förrän ”upplyst blifvit” att det rörde sig om ”Sun-

dins” respektive ”Jon Olofssons” änkor gavs klartecken, det vill säga sedan man 

kunde relatera rösträtten till den tidigare manlige innehavaren.67  

   Sedan handlade det om sterbhuset efter Öbergs änka i Öje, både kvinna och död, 

ingen vidare rösträttslig kombination kunde tyckas. En del menade förnumstigt att 

hon som ”skolat utöfva rösträtten och utfärda fullmakten var död” och att rösträt-

ten därmed skulle anses förverkad. Andra hade läst på och visste att rösträtten var 

en av få saker som inte ens döden rådde på. Eller rättare sagt var det ju från hem-

manet och inte personen som rösträtten stammade, sammanlagt 6 seland. Gode 

mannen, hemmansägaren Grels Östlund i Vike, var den som gjorde anspråk på att 

få rösta. Efter att det blivit klarlagt att alla delägarna i det oskiftade boet hade skri-

vit på fullmakten blev det grönt ljus även här. 

   Sista stoppet gällde arrendators rösträtt. Närmare bestämt en fullmakt som var 

utfärdad av grosshandlare Wiborg för ett hemman om 4 ½ seland i Älgsjö och ut-

ställd på hemmanets innehavare Per Magnus Sondell. Här var det inte grosshand-

larens rösträtt som ifrågasattes, utan Sondells behörighet att rösta för fullmakten. 

Enligt kommunalförordningarna hade bara den rätt att företräda fullmakt som 

själv var röstberättigad, och då Sondell för egen del inte ägde någon jord, så var 

han egentligen inte röstberättigad i vägfrågor. Så resonerade stämman. Fullmakten 

godkändes ändå efter noga övervägande, då det ansågs förmildrande att Sondell i 

vanliga fall röstade för 10 lösfyrk och att det handlade om rösterna för det hemman 

som han själv brukade. Ett par ytterligare anmärkningar kan göras kring detta. För 

det första att kommunen uppenbarligen inte följde lagens föreskrift om att en ar-
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rendator alltid ägde rösträtten för sitt innehavda hemman. För det andra att det 

inte går att veta om Sondell röstade på direktiv från grosshandlare Wiborg eller 

om han bara som en formalitet hade skaffat fram fullmakten från denne. För en roll 

som grosshandlarens hantlangare talar dock att han enligt notering i protokollet 

röstade på samma som södra sidan – trots boendet i Öje och trots att han inför 

föregående års ting personligen hade ställt sig bakom norra sidan.68 

   Fullmakterna som stötte på patrull hade det gemensamt att de bröt mot den 

gängse normen, det vill säga en manlig hemmansägare som företrädde en annan 

manlig hemmansägare. Av kommunalstämmans smått valhänta uppträdande vid 

granskningen förstår man att det inte var brukligt med annat, vare sig det handla-

de om änkor, döingar eller arrendatorer. Men det accepterades. 

 

Rösträtt och kupprätt 

Sista hållpunkt innan voteringen kunde börja var bestämmande av röstgrunden. 

Skulle man rösta efter seland, jordbruksfyrk eller kanske fastighetsfyrk?  Omstän-

digheterna runt den kalkylerade röstställningen gjorde att denna sak politiserades 

till en tävlan om att maximera de egna oddsen. Södra sidan ville följaktligen att 

röstgrunden skulle vara fastighetsfyrk, ”då efter deras förmenande ingen annan 

röstgrund stadgades i kommunalförordningen.” Norra sidan förespråkade seland-

talet som det enda riktiga ”alldenstund man vore väghållningsskyldig efter 

skatt.”69 Båda sidorna talade skamlöst i egen sak. Vem som hade rätten på sin sida 

var inte givet. Fastighetsfyrk hade bevisligen – och utan protester - använts då man 

utsåg sockenombud till urtima tinget året innan. I den meningen talade konse-

kvensen för den södra sidans argument. Den norra sidan hade aktiebolagsprinci-

pen att luta sig mot: Betalade man utgifterna i seland, så skulle man också rösta i 

seland.  

   I det uppkomna läget kom det att ha betydelse vem som satt som ordförande. 

Vice ordförande Borg lät förstå att det inte tydligt stadgades i kommunalförfatt-

ningarna efter vilken röstgrund man skulle rösta i frågor som bara angick den 

mantalssatta jorden, därför var man tvungna att först rösta om själva röstgrunden. 

Enligt Borgs åsikt och bestämmande skulle det göras i - seland! - vilket var samma 

sak som att ge fördel åt norra sidan och samtidigt föregripa huvudvoteringen. Den 

sida som vann slaget om röstgrunden skulle ju också komma att vinna huvudvo-

teringen. I formell mening var Borgs handlande varken rätt eller fel, dock hade ett 

betydligt oväldigare sätt att komma vidare på varit att rösta efter huvudtal.70 Hos 

södra sidan uppfattades det sannolikt som en ren kupp. 

   Kyrkoherde Leufvenius och hemmansägare Nils-Erik Wiklund skötte röstnings-

protokollet som fördes utan valhemlighet. Borg och nämndeman Bylund ropade 

upp efter röstlängden. Rösträkningen övervakades på så sätt av representanter 

från båda sidorna. Södra sidan mobiliserade över prognos, men räckte ändå inte 

till. Om det hade röstats efter huvudtal hade södra sidan vunnit knappt med 45 

röster mot 43 röster och fastighetsfyrk blivit antaget som röstgrund. Det hade in-
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neburit att man i nästa steg hade haft slagläge inför att sedan stoppa väljandet av 

besvärsombud. Nu blev det istället 223 seland mot 180 seland till norra sidans fa-

vör och i nära likhet med det prognoserade. 

   Det sammanlagda valdeltagandet, 88 röstande, motsvarade 79,8% av allt seland-

tal och lika mycket, prick 80%, sett till antal hemmansdelar. Utifrån sprängkraften i 

vägfrågan, den upptrissade stämningen och att båda sidorna med hjälp av upp-

skovet hade haft två veckor på sig att mobilisera så torde det ha legat nära den 

fulla potentialen för deltagande. Ser man det så var fyra av fem bönder möjliga att 

mobilisera, antingen av egen kraft och vilja eller på uppmaning från ledande för-

troendemän. Inaktivitet, som inte var kopplat till avsaknad av rösträtt, omfattade 

var femte.  

   Några av södra sidans ledande förtroendemän tillkännagav efter den nesliga 

förlusten att de ”ej ämnade deltaga i hufvudvoteringen” som ju skulle bli en me-

ningslös upprepning av den redan gjorda och vara slöseri med tid. Många lämna-

de också i protest den pågående stämman och åkte hem i förtid. Bojkotten var ett 

sätt att visa för kammarkollegiet att man inte erkände det fattade beslutets legiti-

mitet och ännu mindre tänkte delta i det man upplevde som elakt spel. För samma 

legitimitets skull var det angeläget för norra sidan att hålla röstsiffrorna uppe. Hu-

vudvoteringen blev därför en jordskredsseger med 217 – 5 i slutställning. Bygg-

mästare Uddfors var den olycklige som - av misstag, oklart hur och varför – för sin 

fullmaktsgivares räkning röstade emot. För att den symboliska protestnollan ändå 

skulle hållas försökte han ögonblicket efter ta tillbaka rösten, men röstat var 

röstat.71  

   Allt som allt fick den långdragna kommunalstämman ett passande slut i och med 

att huvudpersonen för dagen, vice ordförande Borg, utsågs till besvärsombud att 

författa besvärsskriften å de vägbyggnadsskyldigas vägnar. 

   Bråken kring vägarna runt Brunnesjön fortsatte under hela 1880- och en bit in på 

1890-talet med upprepade överklaganden till länsstyrelsen och kammarkollegiet 

samt en vända till i häradsrätten sommaren 1889, dock inte på kommunalstäm-

man. Först i oktober 1891 var det möjligt för byggmästare Uddfors och andra med-

intresserade att kräva ut den förskotterade kostnaden för urtima tinget i Hamre 

1882, knappa 200 kronor plus ränta. Den södra sidan gick alltså segrande ur rätts-

processerna. Men den norra sidan fick behålla sin väg.72 

   En räcka händelser i början av 1880-talet banade väg för en starkare koppling 

mellan den lokala dagspolitiken och kyrkvärdssysslan. De gamla, invanda kyrk-

värdarna tackade för sig. Nydahl sålde våren 1880 sitt hemman i Älgsjö och ville 

som nybliven födorådstagare lämna uppdraget. Orsaken syns ha varit att han an-

såg att kyrkvärdskapet skulle vara förbehållet hemmansägare. 73 Samuelsson av-

gick ett år senare, även han på väg att sälja hemmanet. I sammanhang med av-

gångarna ifrågasatte hemmansägaren Borg det riktiga i att kyrkvärdarna aldrig 

behövde väljas om, vilket ledde fram till ett principbeslut om att fortsättningsvis 

tillämpa fyraåriga mandatperioder.74 
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Den obenägne kyrkvärden 

En av dem som var för betrodd för sitt eget bästa var hemmansägaren och bygg-

mästaren Anders Uddfors i Brunne.75 Under 1860-, 1870- och 1880-talen figurerade 

Uddfors på en rad förtroendeposter, bland annat som ledamot av skolrådet 1863 – 

1879 och som arbetsledare för flera av kommunens byggnadsprojekt. Som skol-

rådsledamot och förvaltare av skolkassan ville han 1872, i mitten av sin tredje 

mandatperiod, bli entledigad, dels på grund av ”ofta inträffande bortovaro från 

hemmet, dels af besvär, som medföljer denna förtroendepost.” Det var inte skäl 

nog för kyrkostämman att bevilja honom avsked. Han fick vackert kvarstå minst 

mandatperioden ut, var beskedet som gavs.76 I början av 1880-talet repriserades det 

påtvingade förtroendet – nu på posten som kyrkvärd. Hemmansägaren Lars Ny-

dahl sålde våren 1880 sitt hemman i Älgsjö och begärde därefter omedelbart att få 

avgå som kyrkvärd. Anledningen syns ha varit att han ansåg att kyrkvärdskapet 

skulle vara förbehållet hemmansägare. Kyrkostämman svarade med att han ”inga-

lunda blifvit oskicklig eller oduglig att vara kyrkovärd derföre att han försålt sin 

fastighet”, men längre än året ut lyckades man inte övertala honom att stanna 

kvar. Ny kyrkvärd skulle således väljas på decemberstämman 1880.77 Valet tog sin 

början genom att kyrkoherde Leufvenius med hela sin auktoritet föreslog kyrko-

stämman ”trenne af församlingen betrodde män” att välja bland, dock utan att 

först förankra det hos kandidaterna själva. En av de utpekade var byggmästare 

Uddfors. Denne ville inte alls bli kyrkvärd. Trots det var han en av de hetaste kan-

didaterna.78 De båda andra var hemmansägarna Per Persson i Brunne och Lars-

Erik Bylund i Bölen. Valet mellan de tre prästfavoriterna kom att ske genom sluten 

votering. Först såg det ut som att Uddfors skulle komma undan. Hemmansägaren 

Per Persson i Brunne samlade överlägset flest röster i valet.79  Men Persson hann 

knappt tillträda förrän han i april 1881 begärde och beviljades avsked på grund av 

en tilltagande ögonsjukdom. I ett nytt fyllnadsval samlade Uddfors namn flest 

fyrkar, 616 stycken.  

   Därmed var Uddfors fast med ett förtroendeuppdrag igen.80 I december samma 

år bad han kyrkostämman om att slippa ifrån kyrkvärdskapet, dock utan att kunna 

uppvisa laga skäl. Åsikterna om hur man skulle göra gick isär på stämman. Vissa 

menade att han skulle fullfölja förtroendet enligt lag, ”andra åter ville af billighets-

skäl medgifva befrielse.” Det slutade med att Uddfors återtog sin begäran ”i följd 

af denna stridighet i tankesätt och åsigter” och samvetsgrant fullföljde mandatpe-

rioden ut.81  

   När Uddfors sedermera avgick lämnade efterträdaren som kyrkvärd, hemmans-

ägaren Per Bylund i Brunne, i sin tur en tom plats efter sig i kyrkorådet. Och vem 

var bättre lämpad för den än Uddfors?82 Den avgående kyrkvärden räddades såle-

des kvar som motvillig kyrkorådsledamot och karusellen fortsatte. I december 1885 

begärde han avsked, men nekades. Ett år senare medgavs det honom ”på billig-

hetsskäl”, det vill säga det ansågs inte längre rimligt att fortsätta tvinga den arme 

mannen.83 
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Kommunalordförandevalet 1886 –  Diplomat, administratör eller realpolitiker? 

Vid årsskiftet 1886/87 aktualiserades byten på de viktiga ordförandeposterna i 

kommunalstämman och kommunalnämnden. Dessa uppdrag hade sedan 1860-

talet omfattats av stabilitet och rutinmässiga omval av hemmansägarna Lars Ny-

dahl och Lars Larsson. Båda satt ohotade och med solitt förtroende kvar på sina 

poster så länge de själva ville. På god väg mot de 70 hade de denna höst med ål-

derns rätt avböjt återval, kanske i en samordnad reträtt. Det gjorde att uppdragen 

för första gången på 20 år skulle ut på öppna marknaden och antingen påtvingas 

någon eller bli föremål för konkurrens. 

   Hemmansägaren Olof Borg, som var aktuell för båda uppdragen, var den natur-

ligaste kandidaten till att ta över. Med Stigsjömått var dennes meriter imponeran-

de. Borg var född 1844 i Älgsjö, hade tagit studenten i Härnösand år 1866, därefter 

studerat några år i Uppsala innan han vände tillbaka till hembyn för att slå sig på 

jordbruk. Studierna kom senare till nytta då han tog på sig att driva tvister på ting-

et, och när hushållsgillet ombildades till lantbruksförening i slutet av 1870-talet 

utsågs Borg till dess förste ordförande.84 I källorna framstår Borg som 1880-talets 

klarast lysande stjärna på den kommunala himlen, engagerad, debattlysten och till 

på köpet landstingsman. Som vice ordförande i kommunalstämman från 1883 före-

föll vägen till ordförandeskapet vara utstakad – ett scenario som Borg själv bejaka-

de. Uppenbarligen fanns dock krafter i kommunen som ville lägga hinder i vägen 

för planerna. Som motkandidat till att efterträda Nydahl lanserades något överras-

kande den nye folkskolläraren Johan Petter Johansson – ett i det närmaste oprövat 

kort, bara 27 år gammal. Jämfört med Borgs erfarenhet vägde denne lätt. Till Jo-

hanssons fördel talade dock att han under ett par års tid hade varit kommunal-

nämndens ordförande på Hemsön.  

   Valet förrättades genom sluten votering: 1113 fyrkar av 22 röstande för Johans-

son mot 861 fyrkar av 28 röstande för Borg. Trots att fler gav sitt stöd åt Borg stod 

alltså Johansson som vinnare.85 Stunden senare ”utsågs” Borg istället till ordföran-

de i kommunalnämnden. Mot sin vilja och under stigande förgrymmelse. Men 

utan att kunna göra något åt saken.86 

   Om anledningen till valutgången går bara att spekulera, utöver att Borg bevisli-

gen inte hade det breda stöd som krävdes för att få leda stämman. Sannolikt låg 

det honom i fatet att han var för involverad i samtidens lokala konflikter. Den av-

gående ordföranden Nydahl hade alltid haft en diplomatisk framtoning. Johans-

sons ordförandestil kom att utmärkas av administratören som höll sig i bakgrun-

den. Borg slutligen var realpolitikern som sällan drog alla medhårs. Man kan tänka 

sig att det låg i färskt minne hos många hur Borg genom sitt agerande som vice 

ordförande sommaren 1883 hade avgjort röstgrunden i vägfrågan till den norra 

sidans fördel. Kanske var det nu som det straffade sig.  
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Ett fatalt misslyckat kyrkvärdsval 

Vid ett kyrkvärdsval i slutet av 1880-talet inträffade en märklig incident, åter med 

hemmansägaren Borg i händelsernas centrum. Början på det hela var att kyrkvär-

den Per Bylund, som enhälligt omvalts på decemberstämman 1888, därefter hade 

avsagt sig uppdraget. Ett fyllnadsval skulle därför hållas den 27 januari 1889. Hu-

vudkandidater var hemmansägarna Samuel Boström i Boda och Per Sjödén i 

Brunne. På begäran av Borg, som själv höll på Sjödén, förrättades valet med slutna 

sedlar. Av 23 röstande lade tio sin röst på Sjödén, sju på Boström, två på Borg och 

fyra ensamröster.87 Det var med andra ord ingen rusning till sockenstugan. I fyrkar 

räknat nådde Boström högst, 509 mot Sjödéns 480, och förklarades därför vald. Det 

kunde ha slutat där. Men saken tog en ny vändning, när Borg påpekade att hans 

röst måste blivit felräknad. Istället för 61 fyrkar, som var det rätta röstetalet, hade 

den registrerats som 19 fyrkar. Hur det kunde komma sig? Vikarierande kyrko-

herden hade oturligt läst den upp och ned – och därmed ändrat valutgången! 

”Misstaget” lär ha upptäckts på så sätt att Borg efter rösträkningen lade märke till 

att hans röstsiffra inte fanns bland de röster som registrerats.88 Den något komiska 

händelsen ger ett handfast exempel på att graderad rösträtt och valhemlighet var 

svårt att förena. Även om voteringen var sluten var det inte hemligare med vem 

som röstade på vad, än att man under och efter sammanräkningen utan större 

problem kunde identifiera sina egna och varandras röster. I synnerhet de större 

röstinnehavarna kunde därför aldrig smyga med vad de röstade på.  

   Det bar sig inte bättre än att man tvingades göra om valet tre veckor senare. Val-

deltagandet blev då väsentligt högre, 35 röstande, samtidigt som rösterna koncen-

trerades till de båda huvudkandidaterna. Bland annat hade hemmansägaren Per 

Sjöström i Ultrå med sig en fullmakt från änkan Brita Hamrin i samma by. Med 28 

fyrkars marginal drog Boström åter det längsta strået, fast denna gång utan felräk-

ning.89 

    

Ett gudsfruktigt kyrkvärdsval? 

På decemberstämman 1892 valdes hemmansägaren Olof Borg till ny kyrkvärd efter 

då avgående Samuel Boström.90 Men Borg hann inte tillträda. I samband med pro-

tokolljusteringen påföljande vecka påpekades att en sittande kommunalnämnds-

ordförande inte kunde väljas till kyrkvärd, vilket ledde till att Borg självmant hop-

pade av.91 Ett nytt val skulle således hållas i januari 1893. Borg föreslog i sitt ställe 

hemmansägaren Per Sjödén i Brunne, samma man som också varit Borgs kandidat 

i det märkliga kyrkvärdsvalet då en felvänd röst ställde till det. Sjödén var ledamot 

av skolrådet sedan 1888 och av kyrkorådet sedan 1890. Borg framhöll honom dess-

utom ”såsom synnerligen lämplig i och för de reparationsarbeten som förestodo.”92 

Sjödén var nämligen omvittnat skicklig på att räkna och göra ritningar i klass som 

en riktig byggmästare. 

   Men Sjödén gillades inte av alla. Folkskollärare Johansson opponerade sig och 

framhöll att bara en för gudsfruktan och nit känd man med trovärdighet kunde 
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vara ”en kyrkans värd och handhafva dess heliga rätter.” Och vidare att ”det kun-

de ej annat än förundra honom att personer utan tanke härpå vore ute och arbeta-

de och sökte tränga sig fram till sådana platser.” På vilket sätt Sjödéns personliga 

vandel misshagade folkskolläraren är oklart. Mannen satt ju trots allt både i skol-

rådet och i kyrkorådet. Måhända gick han i kyrkan för sällan? Kanske var språket 

för mustigt?  Borg försvarade i alla fall med att gudsfruktan ”var någonting invär-

tes och ej så lätt att döma om.” Vad som felades i ett avseende kunde vägas upp i 

ett annat. För övrigt var väl hans kandidat lika gudsfruktig som någon annan?93 

   Vikarierande kyrkoherden Fröst tog nu ton och bad om att bli visad samma för-

troende som företrädaren Leufvenius att få peka ut och bli åtlydd om de lämpli-

gaste kandidaterna. Enligt Fröst var det samma personer som folkskollärare Jo-

hansson i förbigående hade nämnt. En av dem var hemmansägaren Starrin i Brun-

ne som av flera framhölls som en möjlig kompromiss. Till exempel påpekade av-

gående kyrkvärden Boström att Starrin var byggnadskunnig. Om man valde Star-

rin skulle man således få både gudsfruktan och byggmästare i en och samma per-

son. Borg däremot imponerades inte av utläggningarna och förklarade trotsigt att 

”man ej borde fästa sig vid hvad pastorn hade sagt.”94 Så långt fram i diskussionen 

framträdde även den omdiskuterade Sjödén och bad om att inte komma i fråga 

som kyrkvärd, förmodligen för att han blivit tagen på sängen av de hårda orden 

och inte ville bli vald under så stormiga förhållanden. 

   Till synes handlade konflikten om olika synsätt på vilka kriterier en kyrkvärd 

skulle uppfylla. Folkskollärare Johansson representerade en högkyrklig syn på 

kyrkvärden som en kristen förebild med framförallt symboliska uppgifter. Hem-

mansägaren Borg representerade en pragmatisk hållning, där det var nog så viktigt 

att kyrkvärden kunde ikläda sig arbetsledaransvar när det blev dags att reparera 

skolhusen. Man får också intrycket av att personliga motsättningar hade ett finger 

med i spelet, dock inte specifikt mellan Borg och Johansson.95  

   Valet avgjordes genom votering med slutna sedlar. Sammanlagt röstades för 960 

fyrkar, motsvarande 13,6% av samtliga. Den nye kyrkvärden hette därefter med 

god marginal Per Sjödén, vare sig han ville eller inte. Sjödén hade stöd av 656 fyr-

kar, närmast följd av Starrins 236 fyrkar. Det innebar att Borgs ord om praktisk 

nytta hade vägt tyngre än folkskollärarens och prästens förmaningar om gudsfruk-

tan. Hellre en kyrkvärd som kunde agera byggmästare än en som svansade fram-

för altaret.96  

 

Ytterlännäs – bolagens kommun 
Den 1 juni 1675 halshöggs och brändes 71 häxanklagade, mestadels kvinnor, på ett 

berg i Torsåkers pastorat i Ångermanland. Detta kom att bli det största antal som 

avrättades vid ett och samma tillfälle under de svenska trolldomsprocesserna. Av 

de döda var 22 stycken hemmahörande i Ytterlännäs socken, vars kaplan med stor 

nitiskhet ledde kampen mot Djävulen.  
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   I en annan tid, knappt tvåhundra år senare, tog på samma ställe sin början en 

annan process som på ett dramatiskt sätt skulle komma att förändra tillvaron. 

Nämligen övergången från jordbrukarsamhälle till industrisamhälle.  

   Det fördelaktiga läget bredvid Ångermanälven gjorde att Ytterlännäs sedan lång 

tid tillbaka hade varit plats för handel och bruksverksamhet, bland annat med ett 

järnbruk i byn Bollsta intill älven. I Bollsta bedrevs också under 1840- och 1850-

talen skeppsbyggeri. Nylands lastageplats, vid det ställe där Ångermanälven slu-

tade vara farbar för större fartyg, hade gamla anor. Hit forslades järnmalm och 

andra ”import”-varor för omlastning och fortsatt transport till socknarna västerut. 

I retur skeppades inlandets avsalu i form av färdiga järntackor och sågade träva-

ror. Från 1840 fanns här en tullstation, lydande under Härnösands tullkammare, 

vilket syftade till att utländska fartyg på väg till och från Nyland skulle slippa läg-

ga till i Härnösands hamn för att tulla lasten. När vintern kom och älven frös, van-

ligen i november, förlängdes över en natt avståndet till Härnösand och andra delar 

av landet. 

   Bollsta bruks herrgård var den äldsta med anor sedan 1700-talet. Den beboddes 

under 1850- och 1860-talen av förvaltaren Frans Malmberg och hans familj. Inte 

långt därifrån, även det i Bollsta, lät stormrike Härnösandsborgaren, kapten Johan 

Nyberg, i slutet av 1840-talet bygga påkostade herrgården Johannisberg som vär-

digt hem för sig och sin hustru.97 Ett tredje herresäte av betydelse var Angsta. Där 

huserade vid denna tid protokollssekreteraren (domaren i domsagan) Carl M. 

Schönmeyer med bostad och kansli.98 De tre herrgårdarna fungerade som knut-

punkter för ett sällskapsliv som omfattade alla dem som hade råd och börd.99 För-

valtaren på Bollsta bruk, Frans Malmberg, berörde emellanåt de sociala konventio-

nerna när han skrev till högste chefen, brukspatron Gavelius. Här är ett stycke från 

hans penna år 1862: ”Wi woro i går kallade till Angsta, der ortens fleste ståndsper-

soner voro samlade för att sällskapa Häradshöfding Åberg och doctor Chalier.”100 

En annan gång, vårvintern 1865, hette det att ”wi ha glädjen att i morgon få besök 

af Eric Rinman och mor Viveca, hvilka jämte flera äro bjudna att gästa Johan Ny-

berg och hålla Landshöfdingen & Co sällskap.”101 Sällskapslivet på herrgårdarna 

var i realiteten ett socialt måste för att smörja det ekonomiska maskineriet. Så här 

skriver Malmberg i september 1865: ”Landshöfdingen med familj gästar nu Wän-

nen Nyberg; dagens regn har befriat mig från deras besök, men oaktat väderleken 

är stygg, måste vi i afton till Angsta för att hålla ´Hans` och ´Hennes Nåd` sällskap. 

Sådana dagar äro rätt otrefliga, men man måste väl få finna sig så godt ske kan.”102 

För affärernas skull var det säkrast att hålla god min och lida pin. 

    

Ett järnbruk blir till ångsåg 

Som tidigare nämnts hade järnbruket i Bollsta gamla anor. Masugnen började byg-

gas 1738 och hade med kortare avbrott varit i drift sedan dess. Efter en bolagsom-

bildning 1847 ägdes det av Holm och Graninge bruks bolag. År 1851 tillträdde 

Johan Erland (Janne) Gavelius som verkställande direktör. Den då 35-årige Gaveli-
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us hade tillhört bolagets ledning sedan tidigt 1840-tal då fadern hastigt gått bort 

och lämnat efter sig ett maktvakuum. Men det var först nu han fick fria tyglar. Som 

disponent i ägarbolaget Holm och Graninge bruks bolag mellan 1851 och 1873, 

därefter i ombildade Graningeverken, ledde han omställningen från järnbruk till 

trävaruindustri. Ett första steg togs 1853, när masugnen kompletterades med en 4-

ramars vattensåg. ”Håller vi oss inte flytande på vårt järn, så flyter vi på vårt såga-

de trä”, uppges brukspatronen själv ha yttrat apropå den nya inriktningen.103   

   Den dagliga driften i Bollsta sköttes av Malmberg. Denne skickade täta rapporter 

till brukspatronen som fortsatt under 1850- och 1860-talen hade sitt högkvarter på 

Graninge bruk. Bristen på regnvatten för sågningen blev ett ständigt orosmoln i 

brevväxlingen dem emellan. För att öka kapaciteten och göra sig mindre beroende 

av vädret föreslog Malmberg våren 1859 att man skulle låta anlägga en ångsåg som 

komplement till vattensågen. ”Jag ser redan i andanom Bollsta brädtillverkning, 

der bräderna till ytan äro fina som vore de hyflade, jämte en noggrann stabbning 

och justering, samt 30 à 40 lastade fartyg med dylik wara. På Dig beror det att ord-

na så.”104 Och visst ordnade Gavelius så att drömmen blev till verklighet. I mars 

1861 togs den nya ångsågen i drift, vilket innebar en omedelbar fördubbling av 

antalet försågade timmer till 42 000 för det året och kapacitet för betydligt mer än 

så.105 Ångsågen brann ned till grunden 1863, men byggdes upp i rekordfart samma 

år. Antalet sågade timmer ökade stadigt de kommande åren. År 1873 var nivån 

uppe i över 130 000. Och fler skulle det bli! 

   Med ångsågens ankomst påbörjades på allvar övergången från förindustriell 

produktionsstruktur till modern sågverksindustri. Under de kommande decenni-

erna utvecklades denna industri snabbt och målmedvetet. Frans Malmberg gick 

under vänskapliga former vidare från Bollsta och bildade eget i byn Väja, ett par 

kilometer därifrån. Väja ångsåg anlades 1867 och blev kommunens andra i ord-

ningen. Sågen kom snabbt igång, redan 1869 rapporterades om över 50 000 såg-

timmer.106 Malmberg blev dess förste disponent. En tredje ångsåg startades i Ny-

land år 1886.  

   Från 1860-talets början och fram till sekelskiftet så gott som trefaldigades antalet 

invånare. Jordbrukets betydelse som försörjningskälla minskade markant. I an-

knytning till sågverken i Bollsta och Väja byggdes upp utpräglade brukssamhällen. 

I den nya kommun som danades växte industriarbetargruppen kraftigt och blev 

den numerärt största, samtidigt som den omgivande landsbygden ställdes i perife-

rin. Ett myller av disponenter, grosshandlare och tjänstemän av alla de slag tog 

plats för att sköta ruljangsen. De sågade trävarornas guldålder kom således att 

sätta stora avtryck på kommunens demografi, näringar och inte minst infrastruk-

tur. 

   För gamla lastageplatsen Nyland väntade en remarkabel förvandling från en 

skräpig lastageplats till ett välordnat municipalsamhälle. En bemannad postexpe-

dition öppnades den 1 oktober 1850, vintertid med ”kärrpost” fyra gånger i veck-

an, sommartid med ”sjöpost” 12 gånger i veckan. Det hängde förstås samman med 
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att ångbåtstrafiken hade kommit igång på allvar vid denna tid. Extra provinsiallä-

kare stationerades här från omkring 1870. En telegrafstation inrättades på privat 

initiativ i Östhammar den 25 augusti 1865, men flyttades 1871 till Nylands lastage-

plats. Samma år, 1871, slog också en filialavdelning av Härnösands apotek upp 

portarna. Tre år senare, närmare bestämt 13 april 1874, invigde Härnösands en-

skilda bank sitt avdelningskontor. Vad som däremot gick förlorat för Nyland var 

tullstationen, som detta år flyttades nedströms älven som en konsekvens av att 

sågarna flyttats längre ner längs älven.  

   Denna omvandling var inte utan bekymmer. I en insändare i lokaltidningen, 

sannolikt från sent 1870-tal, ondgjorde sig skribenten över hur smutsen formligen 

ramlade över en så snart man steg iland på bryggan. Doktorsbostället, banken, 

telegrafen, apoteket, jägmästar Linds och kapten Olsens hus var alla komfortabla 

och snygga. De låg en bit upp i backen. Sämre var det med ett ”af klant uppstap-

ladt skjul” hos kopparslagaren samt ”judiske” handlanden Levins hemlighus och 

sophögar. Dessa och andra ”vanprydande, stinkande byggnader” menade skriben-

ten, gjorde ”hela denna, den bäst bebygda delen af Nyland till en i hög grad osund 

boningsort.” För att lyfta den ”köpingslika byn” var man tvungen söka få ett slut 

på detta ”afskyvärda kommunalsvineri.”107  

   Problemet löstes i sinom tid. I juni 1887 brann Nyland. De fina byggnaderna på 

höjden klarade sig, medan slumområdet närmast kajen raderades. Ur askan reste 

sig ett värdigt municipalsamhälle.  

 

Fyrkrika ägarfamiljen Gavelius-Dahlberg 

Omställningen från järn till trävaror fick som konsekvens att tyngdpunkten i ägar-

bolaget till Bollsta bruk successivt försköts från Graninge till Bollsta. I början av 

1870-talet flyttade också huvudkontoret till den förmodade framtidsorten och 

brukspatron Gavelius installerade sig på Bollsta bruks herrgård.  

   Med sig från Graninge tog han två duktiga bokhållare, bröderna Johan och Nils 

Dahlberg, vaktmästarsöner från Stockholm, födda 1843 respektive 1847. Senare 

under 1870-talet gifte sig bröderna passande med varsin dotter Gavelius och blev 

ett med familjen. Den ene brodern, Johan, som hade god blick för bokföring och 

kalkyler, kom att bli brukspatronens högra hand på bruket. Detta var särskilt vik-

tigt under de perioder denne befann sig på resande fot. Den andre brodern, Nils, 

gjorde sig en karriär på Malmbergs såg i Väja, först som skogsförvaltare från 1872, 

sedan som disponent efter att Malmberg valt att sluta. Brodern Johan lämnade 

brevledes det glada beskedet till svärfar: ”I Fredags blef min bror Nils utsedd till 

disponent för Wäija Bolag från 1874, sedan Malmberg bestämdt afsade sig befatt-

ningen. Det blir nog tomt att sakna Malmbergs erfarenhet vid de flera angelägen-

heter som äro för sågverken gemensamma, men i öfrigt kan jag naturligen icke 

annat än glädja mig åt min brors framgång. Måtte det gå honom väl!”108  

   Utnämningen innebar att brukspatron Gavelius och hans båda svärsöner från 

mitten av 1870-talet kontrollerade inte bara den största industrin i kommunen, 
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utan även den näst största. Och det var ingen liten industri det handlade om. Ång-

sågen i Bollsta byggdes om 1872 för att höja produktionsförmågan. Sommaren 1874 

uppgick arbetsstyrkan till 250 män, 50 pojkar under 18 år samt 40 kvinnor.109   

    

Förutom att rörelsen på och kring älven tilltog från 1860-talet med fler båtar, mer 

timmer och fler arbetare, så innebar den ekonomiska tillväxten också att fler herr-

gårdar uppfördes. Frans Malmberg lät uppföra ett ståndsmässigt ställe nere vid 

vattnet nära Väja ångsåg vid den så kallade Malmbergskajen. Väja herrgård bygg-

des vid mitten av 1870-talet som bostad åt då nytillträdde disponenten Nils Dahl-

berg. Brodern Johan Dahlberg satte bo på Stensberg under Lästa by. Rossö herr-

gård byggdes av Fabian Krautmeijer på 1860-talet, men beboddes senare av dispo-

nent Bayard på Rossö ångsåg. Sågverksmagnaten Constantin Falck, som hade 

spridda trävaruintressen i hela regionen, köpte 1870 Lexowska gården i Hammar 

med utsikt över Nylandsfjärden och utvecklade den till det kanske förnämsta herr-

resätet av dem alla.110 

    De nya och de gamla herrskapen formade tillsammans ett levande borgerligt 

sällskapsliv, fast nu med fler knutpunkter än under 1850- och 1860-talen.111 Själv-

skrivna i denna krets var brukspatron Gavelius, Frans Malmberg, bröderna Dahl-

berg, ”Ådalskungen” Constantin Falck, kapten Nyberg, först den äldre, senare den 

yngre, och protokollssekretare Schönmeyer. Hit hörde också de bättre beställda i 

Nyland, som häradshövding Axel Unaeus, distriktsläkare Kempe, postmästare 

Janzon och apotekare Ortman. Landshövdingen var fortsatt en välsedd gäst i de 

fina salongerna. Vårvintern 1879 sägs det i ett brev från Dahlberg att landshöv-

dingen skulle komma att, ”som han sade, `våldgästa` på Bollsta en natt, i hvilket 

fall de komma sent och resa bittida.”112 Och när ett landshövdingebyte var på gång 

1880 tog man ett ordentligt avsked. Dahlberg skriver att ”wi – en del af ortens 

´herremän´ – hafva hos Landshöfding Treffenberg gjort framställning om att få se 

honom på en enkel middag i Nyland och har han med tacksamhet antagit bjud-

ningen.” Bara en fråga återstod: ”Kommer pappa hem till dess?”113 

 

Röstkonjunkturer och bolagsmakt 

Den ekonomiska tillväxten för sågverksindustrin låg till grund för hur den kom-

munala rösträtten kom att gestalta sig i Ytterlännäs från 1860-talet och framåt. Lös-

fyrkarna var klart fler än jordbruksfyrkarna redan i den första fyrktalslängden som 

upprättades 1863, i faktiska tal 12 447 mot 6940.114 Detta gap kom sedan att öka. 

Lösfyrken förstärkte sin ställning och förpassade jordbruksfyrken till att för alltid 

spela andrafiolen. Vid sekelskiftet, år 1900, fanns mer än sex gånger så många lös-

fyrkar som jordbruksfyrkar. Vad vi ser i följande figur är alltså en betydande för-

skjutning av röstmakt från fast till lös fyrk, från bönder till bolag och kapitalister. 
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Diagram 3: Sammanlagda fyrktalets i Ytterlännäs fördelning på olika beskatt-
ningsgrunder 1863-1902 

 

 
 
Anm: Fyrktalslängder saknas för åren 1863 och 1866-69. För dessa år har fyrktalen räknats ut med 

ledning av taxeringslängderna; en fyrk per fem öres bevillning för jordbruksfastighet och en fyrk per 

tio öres bevillning för annan fastighet och övriga beskattningsföremål. På individnivå blir beräkning-

en exakt. På sammanläggningsnivå för hela kommunens bevillning, såsom gjorts i diagrammet, blir 

värdet något under det faktiska fyrktalet, dock bara marginellt. Jfr 1864 års beräknade fyrktal: 6971 + 

16433, med det faktiska fyrktalet: 6947 + 15937. Källa: Ytterlännäs kommunarkiv, kn, D I. volym 1-

5, fyrktalslängder 1864-65, 1870-1902; Västernorrlands läns landskontor, E Ib, volym 203-220, 

taxeringslängder för Ytterlännäs socken 1863-1869.  

 

 

När man tittar på diagrammet ter sig 1860-talet som lugnet före stormen. Så sked-

de det en explosionsartad utveckling. På fem år, mellan 1870 och 1875, ökade det 

totala antalet fyrkar från 27 622 till 90 806. Tillväxten uppgick till inte mindre än 

229% under dessa år. Motorn var den starka konjunkturen för trävaror som drev 

upp sågverkens vinster till nivåer som tidigare varit onåbara. Andra drog nytta av 

kapitalackumulationen och kommunens ekonomiska botten lyftes till en perma-

nent högre nivå. Så långt var det en ren framgångssaga, frånsett för bönderna som 

fick se värdet på sina fyrkar minska. 
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   Tiden från 1870-talets mitt fram till sekelskiftet kännetecknas istället av ständiga 

konjunkturväxlingar, vilka gav genomslag på röstfördelningen. Jordbruksfyrkarna 

var okänsliga för såväl ekonomiska som skördemässiga konjunkturer och stod för 

långsiktig stabilitet. Även då skörden nöps av frosten skulle skatten oavkortat er-

läggas. Med lösfyrk var det annorlunda. Den var till egenskapen rörlig, lätt fången, 

lätt förgången. När fyrktalssystemet praktiserades i kommuner med hög andel 

rörliga inkomster ledde det till att också rösträtten blev konjunkturbunden. En 

fyrktalskurva är ju i själva verket samma sak som en ekonomisk konjunkturkurva. 

Den visar inkomster och rörelsevinster, enda skillnaden att det här råkar handla 

om röster. Ekonomisk högkonjunktur i kommunen innebar högkonjunktur i röst-

längden. Och omvänt, när hjulen bromsade in i ekonomin blev det också lågkon-

junktur i röstlängden. Detta kan liknas vid ett slags ”fyrkkonjunkturer.” 

   Bakom lösfyrken gömde sig en riktigt stor röstinnehavare. Det handlade förstås 

om Graningeverken och Bollsta bruk. Utan att överdriva kan man tala om bolagets 

röstinnehav som hegemoniskt. Graningeverken ägde jordbruksfastigheter i Filit-

jern, Knäsjön och Sjöbotten till ett tiondels röstvärde av all jordbruksfyrk inom 

kommunen. Men det var framgångarna med trävarorna som fick fyrkarna att rusa 

i höjden. År 1876 kunde bolaget ensamt rösta för över fyra gånger så många röster 

som alla jordägare tillsammans. Lägger man till bolagsledarnas privata röstetal och 

dessutom Väja ångsågs dito så blir koncentrationen av röster till familjen Gavelius 

ännu mera påtaglig. Enligt 1875 års fyrktalslängd, som gällde som röstlängd 1876, 

förfogade Väja ångsåg över 12 380 fyrkar. Dess disponent, Nils Dahlberg, hade för 

egen del 300 fyrkar, medan riksdagsmannen och tidigare disponenten Frans 

Malmberg fick nöja sig med 189 fyrkar. På Bollsta hade brukspatron Gavelius 600 

fyrkar, bruksförvaltare Edström 350 fyrkar och Johan Dahlberg 250 fyrkar. Till-

sammans hade de med god marginal egen majoritet på kommunal- och kyrko-

stämmorna.115 

 



82 

 

Diagram 4: Graningeverkens andel av totala fyrktalet i Ytterlännäs 1870-1899 

 

 
 

Källa: Ytterlännäs kommunarkiv, kn, D I, volym 1-5, fyrktalslängder 1870-99. 

 

Som diagrammet visar var denna röstmakt inte statisk. Marknaden för trävaror 

gjorde att Graningeverkens röstetal varierade stort från ena året till det andra. I 

normalfallet, två år av tre, förfogade bolaget över mellan 15 och 25% av samman-

lagda röstetalet i kommunen. Mellan berg och dal var skillnaderna större. Som 

mest, 1875, innehade bolaget över 40% av rösterna, i numerärt tal 31 949 fyrk. Som 

minst, år 1880, underskred det 10%, ”bara” 4754 fyrk.  

   Men brukspatron Gavelius och hans bolagskollegor var inte de enda som hade 

många röster. Mot 1870-talets slut fanns ett 50-tal fysiska och juridiska personer 

som var och en förfogade över minst 200 fyrkar. Viktigaste motpolen till brukspa-

tron Gavelius och hans bolag var blivande municipalsamhället Nyland med dess 

fyrkstarka, borgerliga handels-, herrskaps- och tjänstemannabefolkning. Deras 

fyrkar var inte lika konjunkturkänsliga som sågverksbolagens. I goda tider för-

hindrade det Graningeverken från att uppnå egen majoritet. I dåliga tider gjorde 

det att bolagets röstfall blev djupare än om all lösfyrk hade emanerat från en och 

samma skattekälla. Tabellen nedan tjänar syftet att visa på mångfalden i kretsen av 

större röstinnehavare. Till exempel kan noteras att inom denna grupp år 1879 

fanns såväl ett par affärskvinnor som ett apotek. Och ett sterbhus! 
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Tabell 5: Ett urval av röstinnehavare med fler än 200 fyrk i Ytterlännäs år 1879 

 
Röstägare Fyrktal 

Härnösands enskilda banks avdelningskontor i Nyland 2538  

Nylands trävarubolag 1514 

Sundsvall-Nylands ångbåtsaktiebolag 1497 

Kapten Krutmeijer i Nyland 300  

Kronolots Per Bolund i Nyland 240  

Mamsell Ida Hägglunds handelsrörelse i Nyland 800  

Apotekaren Robert Ortman i Nyland 225  

Ytterlännäs apotek 500 

Hemmansägaren/kaptenen Robert Westerlund i Nyland 346 

Distriktsläkaren Per Kempe i Nyland 505 

Handelsfrun Anna Schröder i Nyland 365 

Hemmansägaren Olof Johan Hamberg i Nyland 290 

Telegrafassistent Frans Sundelius i Nyland 250 

Postmästaren Wilhelm Janzon i Nyland 438 

Kapten N. J. Nyberg i Bollsta 1397  

Kapten Johan Nybergs sterbhus i Bollsta 2500  

Handlanden Mårten Bodén i Bollsta 584  

Ytterlännäs handelsaktiebolag 610 

Grosshandlaren Constantin Falck i Hammar 801 

Kapten M. Gidlöf i Hammar 435 

Brukspatron J. E. Gavelius på Bollsta bruk 600 

Forseds såg 223 

Hemmansägaren/handlanden P. D. Forsberg i Forsed 241 

Hemmansägaren/handlanden Johan Näsmark i Näs 303 

 
Anm: Urvalet har gjorts i avsikt att illustrera spännvidden bland de större röstinnehavarna.  

Källa: Ytterlännäs kommunarkiv, kn, D I, volym 1, fyrktalslängd upprättad 1879. 

    

Konklusionen av det nyss redovisade är att några få förfogade över en betydande 

andel av rösterna. Men även en liten röstpost kunde tillsammans med andra bli en 

maktfaktor. Enligt statistiska centralbyråns sammanställning mer än fördubblades 

antalet röstinnehavare från 457 till 1053 stycken mellan åren 1871 och 1892.116 En 

intressant iakttagelse i detta sammanhang är att bofasta arbetare från sent 1870-tal 

utgjorde den numerärt största kategorin.  

   I fyrktidens barndom, år 1864, delade i hela kommunen 101 arbetare på 1030 

fyrkar. Dessa fördelades på 10 fyrkar per arbetare, minimigränsen för utövande av 

rösträtt, och gav dem tillsammans 4,5% av röstetalet i kommunen det året, en sjät-

tedel jämfört med jordbruksfyrken. Samma år förfogade 91 torpare över 1367 fyr-

kar.117 Jämför man sedan med 1881 års fyrktalslängd märks en påtaglig skillnad. 

Torparna var lika marginaliserade, om inte mer. Dels var de något fler, 122 styck-

en, dels hade de något färre röster, 1266 fyrkar.118 Men för arbetarna pekade det 

uppåt. Antal röstinnehavare med titeln arbetare, sågverksarbetare eller f.d. såg-
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verksarbetare hade mer än trefaldigats till 345 stycken. Deras sammanlagda röste-

tal uppgick nu till 7124 fyrkar, vilket motsvarade en dryg tiondel av hela kakan 

och för övrigt var nästan lika mycket som all jordbruksfyrk. Enbart bruksarbetarna 

i Bollsta utgjorde en rätt så röststark grupp. I 1878 års fyrktalslängd förekommer 

under brukets kolumn 113 arbetare som tillsammans fick ihop 4620 fyrk. Skillna-

den i röstetal mellan den genomsnittlige bruksarbetaren och den genomsnittlige 

jordägaren, uttryckt i medianvärde, var det året inte större än skillnaden mellan 40 

och 48 fyrk.119   

   På individnivå var det inte ovanligt att en arbetare hade fler röster än en hem-

mansägare, oftast inom intervallet 20 – 50 fyrk. Till exempel hade enligt 1879 års 

fyrktalslängd hemmansägaren och kommunalnämndsledamoten Eric Dahlin i Sel 

32 fyrk på sin lott, medan arbetarna Pehr Sjödin och Erik Ersson Dahlgren på Bolls-

ta bruk röstade för 40 fyrk vardera.120 Slutsatsen måste således bli att rösträtten inte 

utgjorde ett större hinder för arbetare än vad den gjorde för bönder när det gällde 

möjligheten att hävda sig i den lokala politiken. Detta står i kontrast till vad Len-

nart K. Perssons studie av Lysekil visar. Enligt Persson ska arbetare systematiskt 

ha undertaxerats för att inte nå upp till gränsen för kommunal och politisk rösträtt. 

I utbyte mot rösträtten fick de i gengäld lägre skatt.121 Denna oro för ge arbetarna 

rösträtt syns inga spår av i Ytterlännäs, tvärtom. Disponent Johan Dahlberg, som 

själv var ledamot av taxeringsnämnden under ett flertal år, framhöll istället den 

erfarenheten att, snarare än att man ville undertaxera, man någon gång ”för att låta 

dem behålla denna rätt gerna ville taxera dem till en inkomst, som de väl haft, men 

nu icke längre ega.” Som riksdagsman förespråkade han med hänvisning till sin 

”intelligenta arbetarebefolkning” att den som en gång uppnått inkomstkravet för 

politisk rösträtt skulle få behålla rösträtten även om inkomsten åter skulle sjunka 

under strecket, till exempel vid lågkonjunktur.122 

   Den industriella utvecklingen i Ytterlännäs under 1800-talets senare del fick alltså 

till följd att maktresurser omfördelades. Bolagen och deras ägare var de stora vin-

narna. Bönderna var de stora förlorarna. Värt att framhålla är också att den stora 

gruppen av arbetare tidigt erhöll rösträtt. Här följer några frågor att ta med sig i 

den fortsatta undersökningen. Hur agerade brukspatron Gavelius med sin omfat-

tande fyrkmakt i den lokala politiken? Vad innebar det för bönderna att deras 

röstvärden urholkades? Och vad fick arbetarnas stigande röstetal för konsekven-

ser?  

 

Ytterlännäs – de första kommunalstämmorna 
 

De första kommunalstämmorna 

Ytterlännäs första kommunalstämma hölls i sockenstugan den 18 januari 1863. 

Någon egentlig invigning var det inte fråga om, mer än att en ny protokollbok 

påbörjades och att komminister Stjernberg höll sig längre bak än vanligt. Hem-

mansägaren och tidigare sjökaptenen Anders Lundström i Näs hade på sista sock-
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enstämman utsetts till förste ordförande, hemmansägaren och handlaren O. J. 

Hamberg i Nyland till vice ordförande. Denna dag sparkade Lundström igång den 

nya kommunen och undertecknade efteråt självsäkert det första protokollet som 

”stämmans ordförande.” Så vitt det går att se gick övergången från prästerligt ord-

förandeskap galant.123  

   Fram till 1871 kombinerades ordförandeskapen i kommunalstämma och kom-

munalnämnd. Man valde ny ordförande och vice ordförande efter varje slutad 

mandatperiod. Det var bara bönder som kom i fråga. Under den andra mandatpe-

rioden, mellan 1867 och 1870, bestod presidiet av hemmansägarna Nils Näsström 

och Johan Näsmark, båda från kyrkbyn Näs. Inför tredje mandatperioden valdes 

till ordförande hemmansägaren Grels Östlund i Hammar. En avstämning med 

fyrktalslängden visar att det inte var några småbönder som gick i täten för den nya 

kommunen, utan välbeställda storbönder och entreprenörer. Två av dem, Näsmark 

och Hamberg, hade tack vare betydande lanthandelsförtjänster till och med fler 

fyrkar att rösta för än vad disponent Malmberg hade för sin lön, här talar vi stor-

leksordningen 350 fyrk.124  

   År 1863 tog Bollsta bruk initiativ till att bilda eget fattigvårdssamhälle för bruket 

och sina tillhöriga hemman. Den signal det sände ut under kommunens första år, 

att vi sköter oss själva om ni sköter er själva, visade inte på några ambitioner att 

med fyrkarnas hjälp lägga kommunen under sina fötter. Tvärtom. På kommunal-

stämman den 23 mars gjordes en överenskommelse, till ”ömsesidigt efterrättelse”, 

att kommunens och brukets fattigvård skulle separeras från varandra, i första hand 

de kommande 10 åren. Dock ställdes som villkor från kommunens sida att om 

bolaget fortsatte förvärva hemman, så fick man lov att för dem fortsätta bidra till 

fattigkassan.125 

   Ett genomgående intryck är att den lokala politiken leddes av en grupp inflytel-

serika bönder, bland dem Johan Näsmark, O. J. Hamberg och Per Daniel Forsberg. 

Malmberg var dock aktiv, bland annat som ledamot av kombinerade skol- och 

kyrkorådet och vissa år av taxeringsnämnden och bevillningsberedningen. Kom-

munalnämnden var däremot ett rent bondefäste. Frans Malmberg hade varit le-

damot i den första kommunalnämnden, men efter att denne lottades ut 1865 var 

det bara bönder kvar. Hemmansägarna Johan Näsmark i Näs och Per Daniel Fors-

berg i Forsed var ständiga nämndemän. Samma sak gällde kyrkvärdarna Eric Ed-

holm i Svedje och Per Olof Bolin i Bollsta. Eftersom deras mandat inte var begrän-

sade i tid så var de inte föremål för omprövning på stämman. Malmberg var med 

andra ord påfallande ensam bland bönderna. Den nye bruksförvaltaren på Bollsta, 

Oscar Edström valdes dock in i skol- och kyrkorådet från 1868, där han fick göra 

Malmberg sällskap tillsammans med sju andra bönder.126    

   Att utse landstingselektorer verkar ha varit det som rönte störst intresse från 

bolagets sida. Inför första landstingmannavalet vårvintern 1863 omtalade dispo-

nent Malmberg förutsättningarna i ett brev till brukspatron Gavelius: ”Den 23 des 

ha vi Kommunalstämma då valmän till val af landstingsmän skola utses. För 
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Botheå Tingslag torde Schönmeyer o pastor Nordenberg ha största utsigten att 

blifva landstingsmän. Hvad säger du härom?”127 Klart är att saken intresserade de 

båda sågverkspatronerna och att de tänkte bevaka sina intressen. Kommunen hade 

två elektorsplatser att fördela, det ena gick till hemmansägaren O. J. Hamberg i 

Nyland, det andra kneps av Malmberg själv, i båda fallen utan votering. Av kom-

munalstämmoprotokollet får man bilden att det hela avlöpt utan större menings-

skiljaktigheter.128 Att det ändå förekom rivalitet framgår av Malmbergs rapport till 

brukspatronen, där det hette att utgången var ”till stor grämelse för lotsen Ol Fah-

lén i Hammar och nämndeman Näsmark i Näs, hvilka bittert beklagade sig att de 

ej hade stämmans förtroende i denna angelägna sak.” Som landstingskandidater 

nominerades Schönmeyer och fyra andra, däremot inte Nordenberg, som var 

Malmbergs favorit.129 Att det var eftertraktat att bli vald till landstingsman ges för 

övrigt en hint om i ett brev från Malmberg 1866 som förmälde att domare Schön-

meyer på Angsta fortfarande låg till sängs, om än inte sämre ”ehuru det onda i 

foten återkommit och gett honom plågor.” Men ”då gubben blef underrättad om 

hans val till landstingsman, lifvade det honom mer än piller och mixturer. Wi skola 

således hoppas, att han kommer på benen.”130  

   Första gången fyrktalslängden kom till användning som röstlängd i den lokala 

politiken var på kommunalstämman den 16 januari 1865. Det föranleddes av viss 

osäkerhet kring de nya kommunalförfattningarna, närmare bestämt vilken fyrk-

talslängd som skulle ligga till grund för samma års debiterings- och uppbörds-

längd, den från 1863 eller 1864. Kommunalnämnden hade använt 1863 års fyrk-

talslängd, vilket ”de fleste” inte ville godkänna. Frans Malmberg, folkskolläraren 

Winblad och kommunalordföranden, kapten Anders Lundström, menade däremot 

att allt gått lagenligt till. ”Som saken ej kunde på annat sätt afgöras än genom röst-

ning” fick man anledning att inviga det nya rösträttssystemet. Av protokollet 

framgår vidare att debiterings- och uppbördslängden godkändes, sedan Malm-

berg, Winblad och Lundström tillsammans röstat för 648 fyrkar. Det framgår också 

att fyrktalssystemets principer inte föll den förlorande sidan på läppen: ”De miss-

nöjde wille hafva anmärkt att å deras sida röstade 16 personer och å motsatta 3.”131 

Med ganska hög sannolikhet rörde det sig om bönder som längtade tillbaka till den 

tid då en disponent inte hade fler röster än en hemmansägare. 

   Införandet av de nya rösträttsreglerna passerade annars överraskande obemärkt 

förbi. På kyrkostämman debuterade fyrkröstningen först 1873. På kommunal-

stämman dröjde det till 1874 innan det kom en uppföljare. Det betyder inte att man 

var överens om allt, däremot tycks förekommande spänningar ha retts upp utan 

votering. Till exempel avslogs på kommunalstämman hösten 1869, trots ”stridiga” 

åsikter, ett förslag om införande av hundskatt. Våren 1870 beslöts ”efter en stunds 

tvistande” att man skulle dika vägen från landsvägen till barnmorskans bostad.132  

På kyrkostämman upptogs det sena 1860-talet av en pågående utvidgning av kyr-

kogården, men om man hade behövt rösta för att komma överens så hade det inte 
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varit i fyrk utan i seland. Så var det i folkskollärarvalet år 1866. Den segrande kan-

didaten, Boding, fick alla röster, räknat i seland, inte i fyrk.  

   Det nya fyrktalssystemet satte med andra ord föga prägel på den lokala politiken 

under det första decenniet efter kommunalreformen. Och bönderna hävdade sig 

fortsatt väl.  

 

Från motspänstig hemmansägare till hugad brukspatron? 

Den 9 april 1871 valdes brukspatron Gavelius, som då var nyligt inflyttad på Bolls-

ta bruk, till ny ordförande i kommunalstämman. Gavelius hade tidigare varit 

kommunalordförande i Graninge och fortsatte nu utan avbrott sin gärning i den 

nya hemkommunen.133 Det var en ärrad man som tog över, men det finns inget 

som tyder på att det skulle ha skett i konfrontationens tecken. Tvärtom faktiskt. 

Innan dess, den 12 december 1870, hade hemmansägaren Grels Östlund i Hammar 

utsetts till att efterträda hemmansägaren Näsström som dubblerande kommunal-

ordförande.134 Om Östlund själv var på plats vid den aktuella stämman framgår 

inte. Men så mycket står klart, att denne inte var ett dugg trakterad över det förtro-

ende som visats honom. För att bli kvitt det ok som lagts på hans axlar begärde 

Östlund i en senare inlaga till länsstyrelsen att han måtte ”från dessa förtroende-

uppdrag befrias på den grund att han (<) saknade såväl helsa som förmåga.”135 

Uppgifterna styrktes av ett intyg från distriktsläkare Kempe i Nyland om den val-

des bristande arbetsförmåga. I väntan på besked höll sig Östlund helt borta från 

den kommunala offentligheten och lät den gamle ordföranden Näsström och vice 

ordföranden Nylander leda de första kommunalstämmorna för året.136  

   Hela historien är rätt så anmärkningsvärd. Kommunalstämman hade uppenbar-

ligen valt till ordförande en man som till varje pris inte ville vara det . Än mer för-

bryllande är att man i det längsta höll fast vid valet av Östlund, inte bara till ett 

uppdrag utan till två.137 Det kan rimligen tolkas på två sätt, dels att det inte fanns 

några frivilliga kandidater, dels att det drevs som en principfråga att ett förtroen-

deuppdrag inte fick frånsägas. Östlund hade tur. Den 20 mars 1871 ledde han sin 

första kommunalstämma, tre veckor senare den andra och sista. Då stod det näm-

ligen klart att länsstyrelsen gick på hans linje – till hälften. Ordförandeskapet i 

kommunalstämman upphävdes eftersom Östlund ”af sjuklighet” ansågs för svag 

för att kunna klara båda uppdragen samtidigt, däremot skulle uppdraget i kom-

munalnämnden fullföljas.138  

   I tomrummet efter den abdikerade bonden föll det på brukspatron Gavelius lott 

att ta över. Denne ”utsågs” utan motkandidater. Man får intrycket att många mest 

drog en lättnadens suck över att slippa. Vi vet inte ens om brukspatron själv beja-

kade valet. Östlund lämnade med glädje över ordförandeklubban. Tre andra infly-

telserika bönder; Johan Näsmark, Olof Fahlén och Mårten Bodén, snabbjusterade 

protokollet så det kunde träda i kraft på en gång.139 På Valborgsmässoafton samma 

år svingade brukspatron Gavelius klubban för första gången. Onekligen hade bön-

derna i högsta grad själva bidragit till att bära fram den nye ordföranden. 
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Vid mitten av 1870-talet skedde en förändring. Fyrken började ta allt större plats i 

den lokala politiken. Den utlösande faktorn var att bönder och bolagsmän gick i 

otakt i synen på folkskolan. Bönderna ville hålla igen på utgifterna och nöja sig 

med den skola man redan hade. Bolagsmännen ville att skolväsendet skulle anpas-

sas till en ny tids förutsättningar.  

  

Skolfrågan under tidigt 1870-tal 

På kyrkostämman i december 1871 led förespråkarna för ett utbyggt skolväsende 

ett svidande nederlag. Disponent Malmberg hade lagt ett ambitiöst förslag om att 

inrätta en ny ambulerande folkskola. Men det blev bara tumme kvar efter att bön-

der som Mårten Bodén och Johan Näsmark hade sagt sitt. Istället för en ny skola 

beslöts – utan votering – att man skulle göra några smärre reparationer i den gamla 

skolsalen.  

   Vid denna tid hade den goda 1870-talskonjunkturen inletts. Brukspatron Gaveli-

us och hans Bollsta bruk fick för varje år som gick fler fyrkar på sin lott. Från tidigt 

1870-tal nådde bolaget en position där det ensamt hade fler röster än motsvarande 

samtliga jordbruksfyrkar. Även Väja ångsågs fyrkar steg i rask takt. Bolagsmän-

nens eftergivenhet i skolfrågan vid årsskiftet 1871–1872 förvånar därför. De kunde 

ha gått in med sina fyrkar och ändrat på kyrkostämmans beslut men gjorde det 

inte. Kanske ville de undvika konfrontation? Kanske bar det emot att använda 

röstmakten? 

   Vad som står klart är att bönder och bolag från denna tid kom på kollisionskurs. 

För bolagen och deras ledare var inte folkskolan, som för bönderna och deras barn, 

en konkurrent till hemundervisningen. Det var ett sätt att skapa disciplinerade 

arbetare av ungarna som rände runt på lastageplatsen. Den växande sågverksin-

dustrin innebar fler barn på bruken, barn som näppeligen långsiktigt kunde tas 

omhand i Bodings knapphändiga skola. Mer än någon annan fråga i kommunen 

vid denna tid kom folkskolan att framstå som en vattendelare mellan jordbruks-

samhällets och industrisamhällets strukturer. Skolfrågan drog till sin spets vem 

som bestämde över kommunen, den fasta eller den lösa fyrken? 

 

Bolagen tar saken i egna händer 

Nästa akt i maktkampen om folkskolan utspelades mitt i den blomstrande högkon-

junktur, sommaren 1873. Till saken hör att brukspatron Gavelius i slutet av år 1871 

eller möjligen något senare hade erbjudit sig att lämna särskilt penningbidrag till 

en ny ambulatorisk folkskola, som ju bland annat avsåg att förbättra skolsituatio-

nen för barnen på bruket. Inför kyrkostämman den 10 juli 1873 föreslog skolrådet 

att man ”med antagande af det anbud Bollsta Bruksegare en gång gjort” skulle 

starta upp den föreslagna folkskolan, alternativt om bruksägarna ”mot förmodan” 

inte längre ville förena sig med församlingen om sådan skola istället låta inrätta en 

eller flera småskolor. Det betydde att skolrådet hade svängt mellan 1871 och 1873. 
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Skolrådet kontrollerades fortfarande av bönder, sju till antalet. En av dem var den 

uttalade skolmotståndaren, nämndemannen Johan Näsmark i Näs. Frans Malm-

berg, och bruksförvaltaren på Bollsta, Oscar Edström var sågverksindustrins repre-

sentanter i samma råd. Flera av bönderna ställde sig nu bakom Malmberg och Ed-

ström i att något behövde göras, bland annat hemmansägaren Grels Magnus Öst-

lund i Hammar. Möjligen var det oron för att gå miste om det utlovade bidraget 

som låg bakom. Trycket från en snabbt ökande barnaskara bidrog sannolikt också 

till omvärderingen av läget. 

   De positiva tongångarna dämpades snart när brukspatron Gavelius inför sittande 

kyrkostämma lät hälsa att man på Bollsta bruk för framtiden avsåg att i egen regi 

och efter eget gottfinnande sörja för arbetarbarnens skolgång. Tåget för ett gemen-

samt skolväsende hade alltså gått. Gavelius förklarade att han ändå såg det ange-

läget att församlingen inrättade sin planerade skola, till vilken bruksägarna var 

”lika villige som pligtige att dertill efter lag bidraga.” Men några särskilda bidrag 

var inte längre aktuella. De nya buden gav skolmotståndarna nytt råg i ryggen. 

Disponent Malmberg i Väja yrkade fortsatt, trots beskedet från Bollsta, på att en ny 

skola ”så fort som möjligt måtte få begynna sin verksamhet.” Men hemmansägaren 

Johan Näsmark i Näs (som även reserverat sig i skolrådet) och ”flere andre” föror-

dade istället att man ”först tillsåge, det församlingen gjorde sig all möjlig nytta af 

den skola församlingen redan egde” innan nya skolor kom på tal.140  

   Längre än så kom man inte förrän förhandlingarna avbröts på begäran av proto-

kollssekreterare Schönmeyer och brukspatron Gavelius ombud. Bakom detta låg 

uppenbarligen ren taktik. De förändrade förutsättningarna behövde klargöras i en 

kallelse innan man kunde gå till beslut. Man ville inte spela skolmotståndarna i 

händerna med formfel. 

 

 Bolagsfyrken mobiliseras…och avväpnas! 

Bolagsledningen i Bollsta tog fortsatt allvarligt på den kommunala skolfrågan trots 

att man bestämt att på egen hand ordna med skolgången på bruket. Brukspatronen 

själv var på kurort i Södertälje under sommaren, men höll sig underrättad i frågan 

genom brevväxling med blivande mågen Johan Dahlberg.141 Av korrespondensen 

framgår att Gavelius nu för första gången var beredd att använda bolagsfyrkarna 

för att bemästra skolmotståndet på kyrkostämman. Om den uppskjutna stämman 

rapporterade Dahlberg i ett brev den 15 juli: ”Måste derför anhålla om en ny full-

makt med öppet lemnadt rum för dato då den skall begagnas, som sedermera får 

ifyllas.” Stämningarna i sockenstugan tycks ha oroat honom: ”War äfven god sänd 

fullmakt till innehafvaren för Patrons enskildta rösträtt; den kommer att behöfvas 

och kan begagnas af Stenberg, ifall Edström ej hemkommit och för Brukets talan, i 

hvilket fall jag kan begagna den enskildta.”142 Av ett brev daterat två veckor senare 

framgår att brukspatron Gavelius både hade ordnat med fullmakterna och skickat 

instruktioner inför avgörandet. ”Jag bemärker föreskrifterna om ´hållningen´ uti en 

sådan stämma och skall iagttaga dem”, lovade Dahlberg då. Det antyds också i 
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brevet hur hela kommunen höll andan inför en förväntad uppgörelse på fortsätt-

ningsstämman. ”Någon kyrkostämma är ännu icke utlyst. Hammarström (vik. 

komministern, min anm.) grufvar sig för att hålla denna stämma och vill uppskjuta 

dermed tills Pastor Stjernbergs tjenstledighet tilländagår.”143  

   Förhandlingarna återupptogs den 4 september, fortfarande under ledning av 

Hammarström. Bruksförvaltare Edström och Johan Dahlberg, som förde brukets 

talan, gick ut hårt och yrkade på en ny ambulerande folkskola i enlighet med skol-

rådets första förslag. Var detta den omtalade ”hållningen”, tro? Disponent Malm-

berg hade däremot svängt under sommaren, ”då anledning vore att hoppas, det 

Bollsta Bruksegare komme att inrätta en särskild skola för Bruket.” Mot den bak-

grunden var det bättre öppna två 

ambulatoriska småskolor istället, 

ansåg han, så nuvarande folksko-

lan ”måtte befrias från emottagan-

de af mindre försigkomna barn.” 

Det tredje och sista förslaget, att 

låta hela saken bero, kom från 

handlaren Mårten Bodén i Bollsta. 

Denne ”erkände visserligen” att 

barnantalet var ganska stort, men 

trodde att det var fullt möjligt att 

inom befintliga ramar strukturera 

om skolväsendet så att det ”någor-

lunda” uppfyllde sitt ändamål.144 

Positionerna var således lika låsta 

som de hade varit två år tidigare. 

Valet kom till slut att stå mellan att 

antingen inrätta en till folkskola 

eller försöka klara sig med den 

man redan hade. 

   Från det att kommunalförfatt-

ningarna trädde i kraft 1863 och 

fram till 1873 hade man bara röstat 

efter fyrktalslängden vid ett enda 

tillfälle tidigare. För bolagsfyrkar-

na var det premiär. Dahlberg och 

Edström satt med fullmakterna från brukspatron Gavelius på fickan, sammanlagt 

värda över 8000 fyrkar.145 Men överraskningsmomentet uteblev. Bodén, Näsmark 

och de andra skolmotståndarna hade förutsett planerna och dessutom kommit på 

ett sätt att avväpna bolaget dess fyrkar. Enligt regelverket skulle alla fullmakter 

först godkännas med per capita-majoritet på stämman. Böndernas plan gick ut på 

att underkänna bolagsfullmakten i kraft av att vara flest på plats i sockenstugan. 

Från ett bad i Södertälje gav brukspatron  

Gavelius order om att fyrkmakten skulle sättas in 

mot bönderna. 
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Bruksförvaltare Edström som företrädde bolagets fullmakt möttes därför av ett 

tjuv- och rackarspel på hög nivå, där brukspatron Gavelius mandat att utfärda 

fullmakt för brukets räkning ifrågasattes. För även om det var allmänt känt i kom-

munen att Gavelius hade rätt att rösta för bruket, så fattades ett skriftligt doku-

ment från styrelsen. I normalfallet hade denna blunder knappast lett till några 

drastiska åtgärder. Nu togs det istället som intäkt för att helt avvisa fullmakten.146 

   Disponent Dahlbergs farhågor om en strid på kniven besannades således, fast på 

ett oväntat sätt. Voteringen slutade med påfallande låga röstetalen 2635 fyrkar för 

Bodéns linje mot 1722 fyrkar för bolagslinjen. Allt som allt röstades för 13% av det 

totala fyrktalet, vilket kan te sig överraskande lågt om man betänker samman-

hanget.147 Men det går att förklara. Från båda sidor, antingen man förlitade sig till 

bolagsfyrkarna eller fruktade dem, kan många ha trott att saken redan var avgjord 

och att det inte tjänade något till att gå och rösta. Det låga deltagandet speglar ock-

så hur den lokala politiken sågs som en angelägenhet för en begränsad krets av 

förtroendemän och att röstmobilisering inte ingick som en bruklig del av hand-

lingsrepertoaren. Då Bodéns och Näsmarks plan gick i lås ”blef sålunda försam-

lingens beslut vid dagens kyrkostämma, att intet annat skulle göras för ordnande 

af församlingens skolwäsende än att sådana anordningar träffades, att församling-

ens nuvarande ambulatoriska folkskola måtte på bästa sätt motsvara sitt ända-

mål.”148 Bolagsmännen Dahlberg, Edström och Malmberg förenade sig i en gemen-

sam protestreservation. Edström begärde dessutom att få till protokollet antecknat 

att bolagets linje skulle ha vunnit om allt hade gått rätt till. 

   Den snopna utgången av skolfrågan sommaren 1873 synliggör ett viktigt skifte, 

dels var det den första större uppgörelsen med fyrken som måttstock, dels var det 

första gången bolagsfyrkarna kom till användning i den lokala politiken. Först 

bestämde sig brukspatron Gavelius för att sätta in fyrkmakten, sedan kom bönder-

nas svar på tal att fälla bolaget med juridiskt finlir. Bodén och Näsmark måste ha 

insett att de inte kunde hålla stång för varken skolan eller bolagen i det långa lop-

pet. Ändå kämpade de emot med alla till buds stående medel – till priset av att 

klimatet i sockenstugan förbistrades. Den kvarliggande effekten blev att en ny ton 

av misstro anslogs mellan sågverksbolag och bönder. Fortsättningsvis såg brukspa-

tron Gavelius nogsamt till att på decemberstämman varje år få sin rätt att rösta för 

Graningeverken antecknad i fyrktalslängden.149 Kryphålet täpptes därmed igen 

inför kommande kraftmätningar. 

    

Missnöjet mot röst- och debiteringsgrunderna 

När fyrktalssystemet infördes 1863 legitimerades det av sambandet mellan debite-

ringsgrund och röstgrund. Man skattade på fyrken och man röstade på fyrken. 

Men byggnads- och vägskyldigheterna undantogs från reformen och fortsatte 

långt in på 1880-talet att ensambeskatta jorden och matlagen enligt gammal praxis. 

Lika gällde för rösträtten i dessa frågor.150 Följden blev ett riktigt snårigt system, 

där debiterings- och röstgrunderna var för sig och tillsammans behövde preciseras 
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och avgöras i tid och otid. Det var med andra ord ingen självklarhet vem som skul-

le betala och vem som skulle ha rätt att rösta. I en kommun som Ytterlännäs, där 

jorden inte längre utgjorde den viktigaste skattekällan, bildade det grogrund för 

konflikter eftersom jordägarna tyckte att andra åkte snålskjuts på deras bekost-

nad.151  

   Efter kuppen på kyrkostämman i september 1873 hade inte bara de bortdribblade 

bolagsmännen synpunkter att ge till protokollet. Även segerherren Bodén klagade, 

dels på att det inte klart nog framgått i kallelsen att ”församlingen kunnat begripa 

att vid stämman kunde blifva fråga om ny utgift”, dels på att den följda röstgrun-

den, allmän fyrk, inte var lämplig utan att samma röstgrund som i fråga om bygg-

nadsskyldighet för skolhus borde ha använts i omröstningen.152 För att förstå Bo-

déns poäng behöver man känna till något om byggnadsskyldigheten för skolhus. 

Mellan 1850 och 1876 stadgades att alla skollokaler, vare sig det handlade om hyra 

av rum eller om bygge och underhåll av ett separat skolhus, skulle vara ett ”onus” 

för jord och fastigheter, mätt i seland eller så kallad fastighetsfyrk. Vinst av rörelse 

som åtminstone i högkonjunkturer svarade för merparten av sågverksbolagens 

fyrkar frikallades helt på basis av objektivt nyttotänkande.153 Brukspatron Gavelius 

hade i förväg förklarat sig vilja bidra till det nya skolhuset enligt lag. Ett skolhus-

bygge skulle därför till betydande del bekostas av bönder under det att många 

lösfyrksröstare skulle slippa helt undan.154 Trots det hade den använda röstgrun-

den varit allmän fyrk. Bodéns protest gällde således hur jordens intressen och rät-

tigheter åsidosattes gentemot den allmänna fyrkens intressen.155 

   Missnöjet hos bönderna över att fortsatt tvingas dra tyngre utgifter än andra, 

samtidigt som man fick allt mindre att säga till om i den lokala politiken, tilltog 

alltså. Förutom en framväxande känsla av orättvisa var det delvis en fråga med 

privatekonomiska inslag. Om mantal eller jordbruksfyrk gällde som debiterings-

grund, så klarade sig lösfyrken undan. Om den allmänna fyrken skulle stå för 

kostnaden, så lättades skattebördan för jordägarna. I samband med stora projekt 

kunde det handla om betydande vinster och förluster.   

   Utvidgningen av Ytterlännäs kyrkogård vid mitten av 1870-talet bekostades en-

ligt gällande lag till största del av den mantalssatta jorden. Förutom betydande 

insatser in natura behövde även skjutas till kontanta medel. I budgeten för år 1877 

utdebiterades på allmän fyrk 5,9 öre, på jordbruksfyrk 7 öre och på lösfyrk 4,84 

öre. Därtill påfördes för kyrkogårdens räkning den mantalssatta jorden en extra 

utdebitering på 7,192 kr för varje oförmedlat seland.156 På individnivå var det 

mycket pengar. Vi ska nu återknyta bekantskapen med Olof Fahlén (exempelbon-

den från avsnittet om fyrksättningen) för att se hur kyrkogårdskostnaderna slog 

mot hans hemman om 11 seland i Näs. Taxeringsvärdet hade sjunkit en aning se-

dan 1875. Antalet jordbruksfyrkar uppgick nu till 58 istället för 62. Fahlén hade 

även 10 lösfyrkar att rösta och skatta för. Frånsett familjens personliga avgifter 

innebar det att hans kommunalskatt detta år, till följd av de extra utgifterna, upp-

gick till 83,65 kronor till den kyrkliga kommunen och 4,01 kronor till den borgerli-
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ga. Det ska ställas i relation till 1874 års sammanlagda skattesumma, 11,92 kronor. 

För hemmansägaren Nils Näsström, även denne från Näs, blev kostnadsökningen 

än mera påtaglig. Näsström hade ett stort hemman på knappt 20 seland och 115 

jordbruksfyrkar och erlade detta år hela 158 kronor i kommunalskatt, vilket vid 

den här tiden motsvarade ett par månadslöner för en sågverksarbetare. Fahléns 

och Näsströms granne i Näs, kronolotsen Per Bolund, kom däremot lindrigare 

undan. Med sina 199 lösfyrkar debiterades denne 21,37 kronor i skatt samma år. 

Än mera stickande var det att brukspatron Gavelius, som hade hela 600 lösfyrkar, 

kom undan med bara 64,44 kronor.157  

   Mot slutet av 1870-talet gick hemmansägaren Olof Fahlén i fronten för en mindre 

grupp av bönder som upprepade gånger reserverade sig mot fattade beslut med 

hänvisning till fel röst- eller debiteringsgrund. Dessa missnöjesyttringar var ett 

uttryck för glappet mellan ett framväxande industrisamhälle och ett föråldrat skat-

tesystem, och motsättningen mellan intresseprincipen och användarnyttan. I det 

följande behandlas utförligt två tillfällen då dessa konflikter synliggjordes, först 

biblioteksfrågan, därefter gravrättsfrågan. 158 

  

Ett bibliotek för alla eller för de ”intresserade”? 

Ytterlännäs första sockenbibliotek bildades vid mitten av 1860-talet efter beslut på 

kyrkostämman.159 De första bokinköpen finansierades genom frivilliga bidrag från 

sockenborna. Komminister Stjernberg, bruksförvaltaren Frans Malmberg och de 

båda kyrkvärdarna ingick i den första styrelsen.160 Men framstegen gick långsamt. I 

Harald Malmbergs avhandling från 1875 omtalas ett ”obetydligt” sockenbibliotek, 

omfattande 48 volymer, varav flertalet skänkta av landstinget.161 Den lilla samling-

en förvarades hemma hos hemmansägaren Johan Näsmark i Näs, där den förde en 

undanskymd tillvaro.162  

   Hösten 1877 tog kommunalnämnden självmant initiativ till en uppryckning, 

vilket torde haft att göra med folkskolans förbättrade ställning i kommunen. Mel-

lan raderna anar man ett missnöje med skolmotståndaren Näsmark som biblioteks-

föreståndare. Böckerna ”borde komma under annan persons vård”, sades det, 

lämpligast nye folkskolläraren Bernhard Wahlberg.163 Man ville också få anslag av 

kommunalstämman till att köpa in fler böcker, förslagsvis genom införande av 

hundskatt. En tremannakommitté med skollärare Wahlberg och hemmansägarna J. 

P. Hamberg i Sunnanåker och Olof Fahlén i Nordanåker fick i uppdrag att invente-

ra och flytta över bokbeståndet, för att därefter återkomma med förslag på hur det 

för framtiden kunde ordnas och utvecklas på lämpligast sätt. Utredningen presen-

terades för kommunalstämman i oktober 1878 i form av ett genomarbetat ”förslag 

till reglemente.” Man ville köpa fler böcker, hålla bättre reda på de böcker man 

redan hade och öka tillgängligheten för utlåning.164 Ingen på kommunalstämman 

invände så långt. Men det fanns en hake, varifrån pengarna skulle tas. Eftersom 

hundskatten inte blev av som det var tänkt från början, så behövde man dra in 

medel på andra sätt, förutom det som inbringades av låneavgifter. Kommittén 
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föreslog en årlig utdebitering på minst ett tiondels öre per allmän fyrk, totalt sett 

66 kronor beräknat på 1878 års fyrktal, vilket ”vid lämpliga tillfällen” skulle kom-

bineras med insamlingar av frivilliga bidrag.165 

   Sedan en tid tillbaka fanns privata biblioteksföreningar på sågverken i Bollsta 

och Väja, vilket nu minskade möjligheterna att komma överens. ”Åtskillige delega-

re” i biblioteksföreningarna opponerade sig nämligen mot att behöva betala på två 

ställen. De hade ju ordnat sin lektyr på egen hand och hade inget intresse av sock-

enbiblioteket. Lägg här märke till uttolkningen av intresseprincipen som använ-

darnytta. Några stora summor handlade det inte om. En arbetare som hade 50 

fyrkar behövde på sin höjd skjuta till 10 öre om året, men 10 öre var ju ändå 10 öre. 

Kommunalstämman leddes vid detta tillfälle av vice ordföranden, inspektor Ed-

ström, även han delägare i bruksbiblioteket i Bollsta. Denne kom i ett besvärligt 

läge, men kände uppenbarligen ett tryck att ta parti för kommunen. Edström före-

slog därför att sockenbiblioteket skulle beviljas ett bidrag på 100 kronor om året i 

fem års tid, utdebiterat lika för alla på allmän fyrk. Frans Malmberg i Väja såg an-

norlunda på saken. Visserligen instämde Malmberg i Edströms förslag vad avsåg 

bidragets storlek. Men delägarna i bruksbiblioteken skulle inte behöva betala, tyck-

te han. Man kan förstå att det resonemanget väckte ont blod hos många. Det 

Malmberg föreslog var ju att den behjärtansvärda satsningen på biblioteket skulle 

genomföras, men att många på sågverken inte skulle behöva vara med och betala 

för kalaset. 

   Efter livliga diskussioner röstades inspektor Edströms förslag ner med 2561 fyr-

kar mot 961 fyrkar. Därefter beslöts i överensstämmelse med Malmbergs förslag att 

biblioteksanslaget skulle läggas ut på allmän fyrk men att delägare i bruksbibliote-

ken skulle vara undantagna.166 Vilka eller hur många som deltog i voteringen är 

oklart, men sannolikt handlade det om ett antal bönder och arbetare samt en och 

annan bolagsman. Hemmansägarna Olof Fahlén och Erik Fahlén i Näs, den först-

nämnde även ledamot av bibliotekskommittén, rasade under alla omständigheter 

mot beslutet. Även om inte summan i sig ruinerade någon, så stack principen i 

ögonen.167 Inspektor Edström tillkännagav på stående fot att han skulle betala sin 

del i bidraget på frivillig väg. Om det hjälpte för att gjuta olja på missnöjesvågen är 

dock tveksamt, då det kunde vändas mot honom att han inte velat eller haft man-

dat att använda sig av bolagsfyrkarna för att ändra på beslutet. 

 

Gravrättsfrågan 1880 - En grav lika för alla eller efter intresse? 

Sommaren 1880 kontrade bönderna i kyrkorådet med att föreslå olika avgifter för 

gravplatserna på den nya kyrkogården, närmare bestämt att priset för gravrätter 

skulle bestämmas till 15 kronor för hemmansägare och det dubbla för alla andra 

sockenbor.168 Den föreslagna prisskillnaden, som direkt anknöt till missnöjet mot 

debiteringsgrunderna, bedömdes av kyrkorådsmajoriteten med hemmansägaren 

Olof Fahlén i spetsen som både ”lämplig och rättvis.” På ett sätt förstår man hur de 

tänkte. Den färdigställda utvidgningen av kyrkogården hade varit ett av 1870-
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talets stora projekt på kyrkostämman. I enlighet med då gällande lag bekostades 

grus, sten och körslor av jorden, arbetskraft av matlagen. Som tidigare visats i ett 

räkneexempel förorsakade det mångdubblingar av skatten för den mantalssatta 

jorden, ytterst för bönderna, under det att de största ägarna av lösfyrk, bland annat 

brukspatron Gavelius och hans arbetare, kom lindrigt undan i förhållande till sina 

inkomster. Om man betänker detta, ihop med att utvidgningen indirekt hade på-

kallats av befolkningstillväxten, så kan man förstå att Olof Fahlén och hans bunds-

förvanter tyckte sig berättigade till en aldrig så liten fördel. Allra helst efter turerna 

runt sockenbiblioteket. Förr eller senare hade ju alla intresse av en plats på kyrko-

gården, det var då ett som var säkert. Men det var bönderna som svarade för le-

jonparten av notan. 

   Det kontroversiella förslaget stötte på patrull på kyrkostämman. Brukspatron 

Gavelius var själv på plats och förde lösfyrkens talan. I protokollet omtalas en 

längre diskussion mellan nämnde Gavelius och Fahlén. Fahlén vidhöll kyrkorådets 

förslag, medan Gavelius fann ”den föreslagna prisskillnaden icke enlig med rätt 

och bärighet.”169  Det enda rätta, enligt honom, var att sätta samma pris för alla, 

oavsett vilket fyrkslag man skattade för. Ordväxlingen mynnade ut i en tämligen 

meningslös votering, där brukspatron Gavelius utan att förta sig tog hem en stor-

seger med hjälp av sina bolagsfyrkar. Slutställningen skrevs till 5714 fyrk av två 

röstande mot 222 fyrk av tre röstande. De tre röstande bönderna uttalade efteråt 

skarpt missnöje mot den följda röstgrunden, allmän fyrk, som tycks ha varit en 

missräkning för dem. I en gemensam reservation hävdade de att den var direkt 

”olämplig” och att man i enlighet med kyrkobyggnadsskyldigheten istället borde 

ha röstat efter jordbruks- eller fastighetsfyrk.170 Hur röstgrunden hade bestämts 

framgår dock inte av protokollet. 

   Lösningen blev till sist ett gemensamt pris för alla på 30 kronor per gravrätt. 

  

Brännvinsfrågan under 1870 och 1880-talen 

 Under senare delen av 1870-talet etablerades fyrken som ett vanligt sätt att lösa 

meningsmotsättningar. Turerna runt sockenbibliotek och gravrätter visar inalles på 

ett mycket spänt klimat mellan bönder och bolagsmän, men det fanns också andra 

aktörer och andra frågekomplex. Den viktigaste frågan under sent 1870-tal och 

tidigt 1880-tal gällde huruvida det skulle tillåtas ett lagligt försäljningsställe av 

brännvin i kommunen. 

   Mandatet för en kommunal rusdryckspolitik slogs fast i 1855 års brännvinsför-

ordning. Viktigast var att försäljning av brännvin i små kvantiteter, så kallad mi-

nuthandel, blev tillståndspliktigt och underställdes kommunernas prövning.171 För 

att få sälja brännvin i minuthandel fordrades tillstånd från länsstyrelsen, dit an-

sökningar först skulle skickas. Länsstyrelsen förhörde sig om den berörda kom-

munens uppfattning genom remiss till kommunalnämnden och kommunalstäm-

man. Kommunen hade vetorätt på så sätt att om båda instanserna avstyrkte en 

ansökan hade den avslagits. Om däremot den ena eller båda tillstyrkte, så gick 
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ansökan vidare till länsstyrelsen för slutgiltigt beslut.172 Efterhand skärptes regler-

na. Från 1877 krävdes att båda instanserna tillstyrkte för att en ansökan skulle gå 

vidare. 

   Det sena 1800-talets kommunala brännvinspolitik behäftas överlag med dåligt 

rykte. Tidigare forskning har visat att på många ställen så tog de styrande inte alls 

tillvara lagstiftningens möjligheter för nykterheten. Istället såg man en chans att 

tjäna pengar på brännvinet. Det kunde man göra på två sätt, dels genom skattein-

täkter, dels genom vinst på försäljningen.173 En kommun fick inte själv förestå 

brännvinsförsäljning, men kunde kringgå reglerna genom ett för ändamålet bildat 

bolag. Detta kallades för Göteborgssystemet och leder närmast tankarna till vår 

tids Systembolag. Skatteintäkterna var minst lika viktiga. All brännvinsförsäljning 

var belagd med en särskild accis som huvudsakligen tillföll kommunerna. Ju mer 

sprit som såldes, desto mer skattepengar till kommunalkassan. Vad som inte upp-

märksammats i tidigare forskning, som i huvudsak gällt städer, är att skatteregler-

na skiljde sig mellan stadskommuner och landskommuner. För landskommunerna 

fanns inte kopplingen mellan försäljning och skatteintäkter, därigenom var de 

ekonomiska incitamenten svagare.174 Följden blev att den legala brännvinsförsälj-

ningen nästan uteslutande lokaliserades till städerna, medan landskommunerna 

tog samvetet på sin lott. 

    I teorin satt alltså kommunalstämman på makten att torrlägga kommunen på 

brännvin. I praktiken var det en illusion. Det kommunala vetots effektivitet bygg-

de nämligen på att tillgängligheten i övrigt var begränsad, det vill säga att alterna-

tivet till en sup var ett glas vatten. Och så såg inte verkligheten ut. 

 

Landsbygdens lantkrögare  

Det första problemet var gränshandeln. Landsbygdsborna köpte sitt brännvin i 

närmsta stad, lönnkrögare i stora partier för att sälja vidare på hemmaplan. Särskilt 

påtagligt blev det i stadsnära regioner, där man förhållandevis snabbt och enkelt 

kunde åka in till staden för att handla. 

   Det andra problemet att brottas med, värre än gränshandeln, var den vanliga 

förekomsten av krögeri bland lanthandlarna.175 Och vad hjälpte då ett förbud om 

det ändå gick att köpa starka drycker i lönndom under disken? 

   Efter den fullständiga näringsfrihetens införande 1864 öppnades lanthandel i var 

och varannan by.176 I Ytterlännäs fanns ett femtontal handelsbodar av olika storlek, 

flest i Nyland.177 Men inte bara salt och socker efterfrågades. Den före 1885 fria 

detaljhandeln med vin och maltdrycker gjorde det möjligt för lanthandlarna att 

helt legalt sälja vin och öl för avhämtning.178 Dessutom gjorde den fria partihan-

deln med brännvin att det var tillåtet för vem som helst att bygga upp ett spritlager 

– så länge det inte såldes i mindre kvantiteter eller för förtäring på stället. Men 

frestelsen att se mellan fingrarna var stor. Även handlarna skulle ha en inkomst att 

leva av. Därför hände det ofta att överlastade personer siktades utanför handels-

boden, s.k. ”knutdrickning”, och därför fanns det nästan alltid brännvin att köpa i 
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smyg. Frans Malmberg levererade ord och inga visor när han på plats i riksdagen 

år 1876 krävde strängare lagstiftning mot lanthandeln: ”På landet utgöra våra 

landthandlande, med få undantag, de mest farliga och framstående lönkrögare.”179 

I Ytterlännäs var det så pikant att bland de många lönnkrögarna, på fel sida skran-

ket, påträffades de båda lanthandlarna tillika nämndemännen Johan Näsmark i 

Näs och Per Daniel Forsberg i Forsed.180 

   Hösten 1873 tillträdde den konservative riksdagsmannen Curry Treffenberg som 

landshövding i Västernorrlands län, för eftervärlden mest känd som den som till-

kallade militär för att upplösa Sundsvallsstrejken. Som sådan gick han i sin första 

femårsberättelse till kraftfullt angrepp mot lanthandeln som ”den väsentligaste 

förmedlaren för vin- och spritvarukonsumtionen på landsbygden.”181 Åberopande 

sina resor i länet och den mod- och rådlöshet inför dryckenskapslastens utbred-

ning som mött honom hos ”den bättre delen af befolkningen”, dristade han sig till 

att ”detta missbruk syntes hafva gått så långt, att landthandeln, vinet och brännvi-

net i det närmaste blott utgjorde tre olika uttryck för samma sak.”182 

    Statistiken från Ytterlännäs talar klarspråk. Bara under 1877 åtalades och bötfäll-

des hela 19 personer, företrädesvis lanthandlare, för lönnkrögeri; flera av dem för 

upprepade förseelser.183 Ordningsmakten kunde bötfälla, men uppenbarligen inte 

få stopp på olagligheterna. Som polistjänstemannen i Nyland förklarade det: ”Na-

turligt är att då icke något ställe finnes på närmare håll än sex mil, der minute-

ringsrättighet med spritdrycker finnes, detta lockar en mängd personer att af 

vinstbegär idka lönnkrögeri, synnerligast som en oerhörd vinst vanligen derå 

skördas, ty då brännvinet i inköp och parti betalas med 1,55 – 1,65 öre utskänkes 

det sedan  mot 3,00, 3,50 ja till och med 4 kronor per kanna, dertill utspädt och 

underhaltigt.”184 Lanthandlarnas version var en annan: De så gott som tvingades 

till att bryta mot lagen, för annars kom det inga kunder! Som exempel anfördes att 

i Nyland fanns det en ”ärlig” lanthandlare och hans rörelse bar sig knappt längre, 

då kunderna hellre gick till den som också försåg dem med spirituosa.185 

   Oavsett om det var en ekonomisk guldgruva eller en påtvingelse för lanthand-

larna att bryta mot lagen, så blev konsekvensen att den kommunala rusdryckspoli-

tiken underminerades. 

 

Industrisamhällets osedliga lastageplatser 

Gränshandel och lönnkrögare ställde till det för de flesta landskommuner. Även 

Stigsjö var drabbat. Sommaren 1873 sammankallades kommunalstämman för att 

rådslå om den ”öfverhandtagande dryckenskapslasten” och om ”nödvändigheten 

af några lagliga bestämmelser för utrotandet af denna samhällskräfta.” Detta myn-

nade ut i ett förbud mot all försäljning av vin, öl och porter från lördag kväll till 

måndag morgon inom kommunens gränser. Dessutom utfästes en belöning för den 

som ”upptäcker lagbrytaren.”186 I februari 1875 ville ”åtskillige socknemän” med 

stöd av kyrkoherden ta ett steg till och besluta om förbud ”med stadgadt vite” för 

alla Stigsjöbor att handla på spritbolaget i Härnösand. Förslaget föll på att det inte 
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var realistiskt genomförbart, men kyrkoherden uppmanades att jobba på för nyk-

terheten.187 Senare samma vår gjorde ”åtskillige hemmansegare” en framställan om 

att inrätta minuthandel med brännvin i Brunne. Förlaget bet raskt av efter kyrko-

herdens utläggning över det fördärvliga i det hela. Det hjälpte inte att den tilltänk-

te lanthandlaren, Mathias Wessbladh, lockade med ekonomisk vinst till kommu-

nalkassan. Frågan var och skulle förbli stendöd.188 

   Brännvinspolitiken som lokalpolitisk fråga var uteslutande ett industrisamhällets 

fenomen, framtvingat av att trycket på att finna en lösning blev så mycket starkare 

än ute på den rena landsbygden.  

   Vid 1870-talets början talade den västernorrländske landshövdingen, i övrigt 

entusiastisk till sågverkens framgångar, om medaljens frånsida, om ”flärd och 

fåfänga”, ”dåraktigt slöseri” och om den mängd av ”löse arbetare,” som ”kringsp-

ridt smittan af sina lika lösa grundsatser.”189 Detta ställdes mot ”den äldre jordbru-

kande delen af länets befolkning, hvilken fasthellre i allmänhet iakttager ett mått-

ligt och nyktert lefnadssätt.”190 Det söps även bland bönder. Men det fanns en vik-

tig skillnad mellan böndernas och arbetarnas supande; det förra hotade inte ord-

ningen i samhället på det sätt som drickandet på sågverksorterna gjorde. Lastage-

platserna var miljöer, där sjömän och arbetare från när och fjärran samlades, drack, 

sjöng, väsnades och råkade i slagsmål med varandra. Lastageplatsen blev i sig 

själva symbolen för oordningar, osedlighet och fylleri; för allt det onda som hotade 

kristlig familjefrid.191  

   I Ytterlännäs bar Nylands ökande användning som in- och utskeppningshamn 

för trävaror med sig ett växande ordningsproblem. Antalet säsongsarbetare och 

gästande sjömän tilltog jämsides med den ökande handeln. I en skrivelse från kro-

nolänsmannen hette det vid mitten av 1860-talet om lastageplatsen i Nyland att 

”ölkrogarna, som i sednare tider till antalet betydligen vuxit och till en del kommit 

i händerna på mindre redbara personer, natt och dag hållas öppna för besökande 

gäster, hvilka sedan de der berusat sig, beginge åtskilligt våld och ofog, närboende 

och fridsälskande innevånare till harm och bekymmer.”192 Polistjänstemannen i 

Nyland talade lika raffinerat om tillståndet på samma lastageplats i slutet av 1870-

talet: ”Torde orsaken härtill kunna sökas deruti att inom sagde socken och dess 

omnejd en mängd sågverk och andra industriella inrättningar finnes vid hvilka en 

ofantlig mängd lösa arbetare från landets alla provinser sysselsättas och dessa ar-

betare i saknad af familj och ett hem, der han, fri från dagens arbete kan njuta af 

ädlare tidsfördrif, förtärandet af spritdrycker deraf blifva en följd.”193 

   Lastageplatsen utvecklades på detta sätt till en ständigt bultande huvudvärk för 

kommunalstämman.  

    

 Minuteringsbolagets uppgång och fall 

Länge försökte man bekämpa ”oordningarna” med att försvåra tillgången på 

brännvin. En handlande från Sollefteå sökte i maj 1866 minuteringsrättighet i Ytter-

lännäs, men fick enhälligt avslag från både kommunalnämnden och kommunal-
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stämman då det endast befarades ”gifva anledning till sedeslöshet och oordning 

inom samhellet.”194 Fyra år senare hade man tänkt om. I mars 1870 tillstyrkte 

kommunalnämnden och kommunalstämman lika enhälligt inrättande av dubbla 

minuteringsrättigheter, en i Nyland och en i Bollstatrakten. Tankegångarna hade 

stora likheter med den idé om prevention som ligger till grund för dagens System-

bolag. Rusdryckerna florerade, emedan lagstiftningen inte räckte till för att få bukt 

med lönnkrögare och oordningar. Genom att inrätta ett lagligt men kontrollerat 

försäljningsställe hoppades man få bättre kontroll över när, var och hur det söps. 

Kommunens ansökan avslogs av länsstyrelsen den gången. Vid ett nytt försök två 

år senare bar det hela vägen fram.195 

   Resultatet blev ”Ytterlännäs minuteringsbolag”, igångsatt första november 1872 

och med två försäljningsställen, ett i Nyland och ett i Svedje. Den ursprungliga 

idén byggde på att kommunen skulle driva minuteringen i egen regi. Eftersom det 

inte var tillåtet bildades det särskilda minuteringsbolaget, förestått av hemmans-

ägaren Olof Fahlén som innehade tillståndet. Försäljningssiffran uppgick det första 

året till 35 000 kronor, tillika blev minuteringsbolaget röstägare på kommunal-

stämman med 210 fyrk. Åren 1874 och 1875 ökade försäljningen till som mest 

49 500 kronor. Vinsten tillföll enligt överenskommelse kommunen och bildade 

grundplåt till inköp av tomt för blivande fattiggården.196 Men de alkoholpolitiska 

målen infriades inte som man hade hoppats på. När försöket utvärderades 1875 i 

samband med propåer om förnyat tillstånd visade sig den allmänna meningen 

vara att även om ”förekommande af lönnkrögeri i någon mån vunnits, på det hela 

dock den lättare tillgången till spirituösa drycker verkat menligt.” Att fortsätta 

ännu en treårsperiod fördes aldrig på tal. Istället uttalades önskemål om att i förtid, 

eller ”så fort ske kan”, stänga ned utminuteringen, vilket också hemmansägaren 

Fahlén ställde sig bakom. Särskilda ”förtroendemän”, hemmansägarna Per Hög-

lund i Högsta och Olof Johan Sjödin i Sehl, utsågs att jämte kommunalnämndens 

ledamöter biträda åklagaren i att sätta fast lönnkrögare, särskilt i Ovanmon.197 

Därmed var minuteringsbolaget ett avslutat kapitel. 

 

Lönnkrögeri eller superi – att bota ett ont med ett ont värre? 

Före 1870-talets mitt förekom inga konflikter kring brännvinspolitiken. Först prö-

vade man att vara utan minuteringsrättighet, sedan tre år med minuteringsbolaget, 

följt av att man från våren 1875 återgick till att vara utan igen. Samtliga turer pas-

serade kommunalstämman utan rabalder. Trots att det gemensamma målet, att 

försöka minska på lönnkrögeri, superi och oordningar, låg fast även fortsättnings-

vis splittrades kommunen i två läger från och med 1870-talets andra hälft. De olika 

uppfattningarna gällde hur man bäst skulle lyckas med att nå målet, å ena sidan 

fanns en gruppering som ville hålla fast vid den hårda linjen med vägrade minute-

ringsrättigheter, å andra sidan fanns en gruppering som ville göra ett nytt försök 

med ett legalt försäljningsställe.198  
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   Från dem som förespråkade det senare framfördes den meningen att ett lagligt 

försäljningsställe skulle vara bättre än att invånarna likväl köpte sitt brännvin i 

lönndom. Ett återuppstått minuteringsbolag skulle, enligt deras förhoppningar, 

bidra till att slå undan benen för lönnkrögaren och till att återfå en god sam-

hällsanda, här nedan med kronolänsman August Skoghs ord. 

 

Jag är nemligen lifligt öfvertygad om att ett under nödigt kontroll stående 

utminuteringsställe, hvars uppgift ingalunda vore att bereda kommunen så 

stor inkomst som möjligt genom att ockra på lasten utan hvars ändamål en-

dast vore att hålla allmänheten tillhanda det nödiga behofvet af spirituosa 

och det af goda varor men till så billigt pris som möjligt, skulle verka välgö-

rande. (<)Winsten skulle blifva för ringa i förhållandet risken och lönkröge-

riet så småningom komma af sig sjelft upphöra.199 

 

Kommunalnämnden hävdade i snarlika ordalag att legal försäljning var det enda 

sättet att motverka lönnkrögarna och den negativa ”samhällsanda” som de förde 

med sig. Meneder på tinget hade blivit vardagsmat, menade man, genom att van-

ligt folk blivit beroende av lönnkrögaren för att själva ha ett ställe att handla på. 

Med följden att lönnkrögarna hölls om ryggen inte bara av samhällets olycksbarn 

utan även av hederligt och kristet sinnat folk.200 Även bolagsveteranen Frans 

Malmberg såg lanthandlarnas försäljning av öl och vin som det största hotet mot 

folkhälsan och sedligheten, betydligt värre än en kontrollerad minuthandel. 

   Från dem som förespråkade den hårda linjen framhölls omvänt att man inte 

kunde mota Olle i grind genom att släppa in honom. Disponent Johan Dahlberg på 

Bollsta var helt säker på vad man inte skulle göra: Istället för ett rättfärdigande av 

superiet var det ”hvarje fosterlandsväns pligt att snarare söka försvåra än underlät-

ta tillgången på spirituösa drycker.” Som han själv uttryckte det: ”Ovedersägligt är 

ock att ju mer tillgången till spirituosa underlättas, desto mer tilltager missbruket 

deraf.”201 Dahlberg befarade det värsta om ett nytt minuteringstillstånd skulle be-

viljas: ”Hos ganska många råder en slags oklar föreställning om det nära nog be-

rättigade uti superiet sedan det genom ett beslut af kommunalstämman blifvit, 

efter deras förmenande, legaliseradt.”202  

   De båda sidornas argumentation formades till en dispyt om vad som var värst; 

supandet i sig eller lönnkrögeriet.203 En viktig detalj i sammanhanget var det ”en-

hälliga” kommunalstämmobeslutet våren 1875 om att dra in dåvarande minute-

ringsrättigheten. Det framhölls lika ofta som gärna från bolagsledarnas sida som 

beviset på att det inte lönade att lätta på policyn; lönnkrögeriet utrotades inte, men 

supandet ökade. Det hade man svart på vitt kommunalstämmans ord på. Men 

hade det blivit värre eller bättre sedan minuthandeln drogs in? Om detta rådde 

olika uppfattningar. Brukspatron Gavelius medgav att lönnkrögeriet möjligen till-

tagit något, men tvekade inte om att superiet totalt sett minskat. Att gå med på 

minuthandeln vore, ”det befarar jag med fullt skäl” som att söka ”bota ett ondt 
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med ett ännu värre, ty onekligen har erfarenheten ådagalagt att superiet inom 

socken war större under de 3ne åren 1873-75 då minuteringsställe fanns än det 

sedermera warit.” Handlanden Nordén i Nyland, själv sökande till minuteringsrät-

tigheten, hävdade lika bestämt att ”fylleriet och oordningarna” under åren 1873-75 

”då på långt när ej vore så stora som nu; detta trotts brukspatron Gavelii motsatta 

åsigt.” Kronolänsman Skogh var inne på samma linje: ”Wisserligen heter det att 

tillfället gör tjufven, men tillfällen saknas sannerligen ej heller nu och den förbjud-

na frukten smakar nog också bra.”  

   Här nöjer vi oss med att konstatera att det uppenbarligen fanns olika uppfatt-

ningar om huruvida denna så kallade ”frukt” skulle vara fortsatt förbjuden eller 

tillåtas. 
 

Brännvinsfrågans grupperingar – ett koppel oheliga allianser 

Några av brännvinsfrågans frontfigurer har redan presenterats ovan, här följer en 

mera systematisk genomgång. 

   En viktig roll spelades av brukspatron Gavelius och hans båda svärsöner, brö-

derna Dahlberg, som med stor frenesi gjorde vad de kunde för att stoppa ett återin-

förande av minuthandeln. En annan viktig roll spelades av tidigare disponenten på 

Väja, Frans Malmberg. Denne tog tvärtom minuthandeln i försvar. Malmberg 

stöddes av en grupp som refererades till som ”de större röstegande i Nyland.” 

Med hjälp av en sparad petitionslista från 1886, med krav på att inrätta minuthan-

del, går det att komma närmare inpå dessa grupperingar. Uppropet omfattade 136 

namnunderskrifter och tillkom på initiativ av jägmästare Gustaf Lind och härads-

hövding Axel Unaeus, båda från Nyland och definitivt platsande bland ”de större 

röstegande.”204 För övrigt var det bara röstägare som togs upp på listan, något som 

visar på att ett begrepp som allmänna opinionen fortfarande inordnades under 

idén om det självägande hushållet som representationsgrund.   
 
Tabell 6: Förespråkare för minuthandel med brännvin i Ytterlännäs 1886, fördela-
de på yrken 
 

Yrke Antal 

Hemmansägare 48 

Arbetare 35 

Företagare och tjänstemän 21 

Torpare 17 

Handlande 9 

Hantverkare 5 

Osäker 1 

Summa: 136 
 

Anm: F.d. sjökaptenen Anders Lundström räknas som hemmansägare, kyrkvärden Eric Edholm som 

torpare, änkefru Anna Märta Nyberg som hemmansägare och hemmansägarna Frans Malmberg och 

N. J. Nyberg som företagare och tjänstemän. Källa: Ytterlännäs kommunarkiv, kn, A 1, volym 1, 

protokoll den 21/3 1886, skrivelse till kommunalnämnden av häradshöfding Axel Undén m. fl. Jfr 

petitionslistan i original, Ytterlännäs kommunarkiv, kn, F IV.  
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Sammanställningen visar på ett starkt stöd för minuthandeln bland företagare och 

tjänstemän i Nyland – Hammarsområdet. Av dem som hade skrivit på kan bland 

annat nämnas ”Ådalskungen” Falck, sågverksägaren Bayard på Rossö ångsåg, 

apotekaren Ortman, postmästaren Janzon och ett flertal kronolotsar och faktorer. I 

Bollsta – Väjaområdet, där familjen Gavelius satte tonen, gällde det omvända. Vid 

sidan om Malmberg, som bodde i Lästa, var kapten Jonke Nyberg i Bollsta den 

ende höjdaren som hade undertecknat petitionen. Intressant att notera dock att 

masmästaren på Bollsta bruk, Olof Wiklund, fronderade mot bolagsledningen i 

denna fråga. 

   Sågverksbolagens engagemang för eller mot minuthandel med brännvin har 

tidigare diskuterats av Ove Lundberg som noterar att samma bolag som i kust-

kommunerna gav bidrag till nykterhetsföreningar samtidigt i inlandet verkade för 

minuthandel med brännvin. Anledningen till detta skulle vara att nykterheten 

främjade arbetet på sågverken, men att spriten var en bolagens bundsförvant vid 

förvärven av bondeskogarna i väster.205 Denna tes varken stärks eller kullkastas av 

denna studie, däremot är det tveksamt att dra paralleller mellan ett ja till minut-

handel och en önskan om att öka supandet. Frans Malmberg ville knappast öka 

supandet i Väja, Bollsta och Nyland. Däremot gjorde han en annan bedömning än 

brukspatron Gavelius och bröderna Dahlberg om vilken väg som var den minst 

onda att gå.  

    Listan samlade underskrifter från de flesta byar i kommunen och upptog i olika 

omfattning de flesta yrkesgrupper.206 Om hantverkare och torpare finns inte under-

lag att säga något bestämt. Bönderna var däremot som tabellen visar överlag posi-

tiva till legal minuthandel. 48 påskrifter innebar att mer än varannan aktivt stödde 

förslaget, bland dem födorådstagaren Hans Edström den äldre i Ed, tidigare kom-

munalnämndsordförandena Olof Fahlén i Näs, Grels Magnus Östlund i Hammar 

och Nils Näsström i Näs, samt änkefrun Anna Märta Nyberg i Nyland, det året 

taxerad för sammanlagt 411 fyrk och därför aktuell för att skriva på listan.  

   Handelsmännen var också välrepresenterade i petitionen, från Nyland var det 

Nordén, Andersson, Othberg, Engblom och Schmidt, från resten av kommunen 

Svanholm i Bollsta, Bylund i Svedje samt Magnusson och Edström i Ed. Ville de 

slippa ifrån att tvingas bryta mot lagen, måntro? Eller hoppades de alla på att få bli 

den lyckligt utvalde att få sälja brännvinet med lagens goda minne?    

   Arbetarna är svårare att bilda sig en bestämd uppfattning om. Det vi med säker-

het kan säga är att ett engagemang i frågan fanns hos många – ett engagemang 

som så småningom kom att kanaliseras in i nykterhetsrörelsen. Alla stödde inte 

brukspatronens linje dock, vilket framgår av att 35 arbetare, varav närmare hälften 

från Bollsta bruk, skrev på uppropet för minuthandeln. De andra då? Avstod de för 

att de blev pressade uppifrån? Eller var det helt enkelt så att de delade brukspa-

trons uppfattning om hur superiet bäst bekämpades. Med kännedom om nykter-

hetsrörelsens växande inflytande i sågverksmiljöerna och uppdelningen mellan 

fasta och lösa arbetare är man böjd att anta det senare. Som för att lägga moralisk 
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tyngd bakom sina fyrkar lyfte familjen Gavelius gärna fram att de hade den fasta 

arbetarkårens stöd i brännvinsfrågan.207 Det framhölls i termer av ett patriarkalt 

kall att skydda de sina från en ny minuteringsrättighet, här med Johan Dahlbergs 

egna ord:  

 

Det låter icke heller förneka sig att af de 127 000 kronor som åren 1873-75 

nerlades i spirituosa uti då tillåtna försäljningsställen inom denna socken, ett 

ganska stort belopp ditfördes af arbetarebefolkningen ifrån de inom socken 

belägna Bollsta Bruk och Wäija Sågverk; dessa arbetare – hvilka med famil-

jer vid sista mantalsskrifning uppgingo till ett antal af 852 personer, deruti 

inberäknadt nämnde Bruks öfrige underhafvande inom socknen – hafva 

också nästan enstämmigt uttalat sig emot förslaget och att egarne till nämn-

de werk deruti funnit ett ytterligare skäl för sitt votum är naturligt.208 

  

   Budskapet var sålunda tydligt: Brukspatronen och hans arbetare stod enade. 

Bolagsfyrkarna användes solidariskt för att skydda arbetarebefolkningen från 

dryckenskapslasten. Kanske kan man också misstänka att bruksägarnas intresse av 

en ordningsam och disciplinerad arbetskraft påverkade inställningen?  

   En sammanställning av vilka som röstade via fullmakt när brännvinsfrågan var 

uppe för avgörande år 1886 visar att ett stort antal arbetare utövade sin rösträtt när 

det verkligen gällde. Av sammanlagt 222 röstande deltog en dryg fjärdedel, 59 

stycken, genom ombud. Arbetare stod bakom ungefär hälften av fullmaktsröster-

na.209 Om vi vidare tänker oss att detta trettiotal arbetare hade skickat sin fullmakt 

med en likaledes arbetande kollega är vi uppe i ett sextiotal arbetare, eller drygt 

var fjärde röstande.210 Sannolikt var antalet röstande arbetare dessutom ännu något 

högre.  

   På det stora hela framträder alltså en komplex geografisk och social uppdelning. 

Huvuddragen var dock följande: I geografisk mening ställdes Bollsta – Väja mot 

Nyland – Hammar. I social mening ställdes brukspatron Gavelius och hans arbeta-

re mot en ohelig allians av bönder, herrskap – och Frans Malmberg. 

 

Brännvin och fyrkmakt på kommunalstämman 1877 

Brännvinsfrågan aktualiserades våren 1877 från två håll, dels genom lanthandlaren 

Oscar Nordéns ansökan om att få sälja brännvin i sin handelsbod i Nyland, dels 

genom framställningar från ”många samhällsmedlemmar” om nödvändigheten av 

ett lagligt minuteringsställe någonstans i kommunen. Den 21 mars tillstyrkte 

kommunalnämnden, med motiveringen att ”lönkrögeriet i oerhörd grad tilltagit, 

samt superiet ej på minsta sätt inskränkts” under den tid som passerat sedan den 

tidigare minuteringsrättigheten drogs in. Rekommendationen gällde ett treårigt 

minuteringstillstånd i Nylandstrakten, dock ville man inte ta ställning till vem det 

skulle anförtros.  
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   För att gå vidare till länsstyrelsen för slutgiltigt avgörande krävdes också ett ytt-

rande från kommunalstämman. Brukspatron Gavelius satt ordförande på ett extra-

insatt sammanträde den 25 april, där det hela dock avslogs med 23 566 fyrkar av 8 

röstande mot 436 fyrkar av 5 röstande. Vilka som röstade för avslag är lätt att lista 

ut; Graningeverken och Väja ångsåg som tillsammans detta år förfogade över 22 

753 fyrkar. Mot beslutet reserverade sig hemmansägarna Olof Fahlén i Nordanåker 

och E. Åkerlund i Sel, lotsen Per Bolund, handlanden Grels Svanholm och garva-

ren Wikström, sannolikt identiska med de fem som röstade för bifall. I ett obligato-

riskt utlåtande till länsstyrelsen fäste brukspatron Gavelius uppmärksamhet på att 

”endast ett fåtal af kommunens medlemmar”, inklusive kommunalnämndens le-

damöter 19 stycken, hade deltagit i behandlingen av ”denna i sedligt hänseende 

för socken så vigtiga fråga.” Antagligen ville han med det antyda att engagemang-

et för minuthandeln var rätt så begränsat bland sockenborna. Enligt noteringar i 

protokollet var sammanlagt bara 15 personer, inklusive ordföranden, på plats i 

sockenstugan i avgörandets stund. Sökanden Oscar Nordén i Nyland hade en an-

nan version om var skon klämde: ”Att i denna i sedligt afseende så djupt ingri-

pande frågas behandling endast så få personer deltaga, berodde utan tvifvel derpå, 

att, då det var bekant att Bollsta och Wäija herrar verksegare vore emot ett utminu-

teringsställe, man, med kännedom om det stora röstetalet, hvaröfver dessa herrar 

förfogade, ej ansåg det löna mödan att derom tvista.”211 

   Länsstyrelsen gick på kommunalstämmans linje och nekade minuteringsrättighe-

ten, vilket sedermera överklagades ända upp till regeringsnivå av sökanden Oscar 

Nordén. I sakfrågan hade Nordén stöd av många sockenbor, däremot var det nog 

få som ville se just honom som brännvinsföreståndare.212 Vad Nordén glömde 

nämna i sin besvärsskrivelse var att han själv hade ertappats med fingrarna i sylt-

burken, samma år bötfälld så många som fyra gånger på tinget för olaga bränn-

vinsförsäljning.213 Disponent Nils Dahlberg, förklaringsombud för de icke-

klagande, var förstås inte sen att fästa uppmärksamhet på klagandens meritför-

teckning, bifogat som ett utdrag ur saköreslängden.214 De komprometterande upp-

gifterna raserade effektivt Nordéns trovärdighet. 

   Men sakfrågan levde vidare.  

 

Arga bönder, förnäma herrskap och en galen gubbe Malmberg 

Brukspatron Gavelius och Graningeverkens röstmakt byggde till största del på 

lösfyrk för trävaruaffärerna. När affärerna gick som smort var röstetalen som 

högst, när affärerna gick i stå sjönk de ihop som ett punkterat däck. 

   Åren 1877 och 1878 drog den tilltagande, djupa lågkonjunkturen på allvar in över 

kommunen, vilket man märker i bolagskorrespondensen. Som här i juli 1878, 

Dahlberg till Gavelius: ”Har gladt mig åt att bolagsstämman aflupit väl, men be-

klagar att den blifvit hållen under alltför sorgliga framtids perspektiv, ty tidsför-

hållandena äro i sanning allvarliga och de enda ljusglimtar som framskymta äro 

förhoppningarne på en riklig skörd i södra delarne af landet; här är nog vårsäden 
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mycket efter och väderleken under någon tid mindre gynnande för en hastigare 

utveckling.”215 Trävaruförsäljningen minskade, vinsterna i det närmaste utradera-

des och med dem också fyrktalen. 1875 hade Graningeverken förfogat över 31949 

fyrkar. Två år senare, 1877, var det nere i 16473 fyrkar. 1879 stannade det vid bara 

8970 fyrkar. Inte ens kunde man se framemot välfyllda kornbodar om vi ska tro 

Dahlberg. En sammanställning av Graningeverkens och Väja ångsågs sammanlag-

da fyrktal från toppåret 1874 och framåt, se tabellen nedan, visar tydligt hur den 

sviktande konjunkturen förändrade maktbalansen i kommunen.  

 

 
Tabell 7: Graningeverkens (GVAB) och Väja ångsågs fyrktal 1874–1879 

 
Fyrktalslängd,  
upprättad år 

GVAB + Väja ångsåg, 
antal fyrk  

GVAB:s + Väja ångsågs 
andel av allt fyrktal i 
kommunen 

1874 43591 55% 

1875 39001 42,9% 

1876 22753 32,1% 

1877 16295 24% 

1878 14390 21,7% 

1879 5764 10,9% 

 

Källa: Ytterlännäs kommunarkiv, kn, D I, volym 1, fyrktalslängder 1874 – 1879. 

 

Men det var inte bara lågkonjunkturen som tärde på humöret. Stämningarna i 

kommunen var under 1870-talets sista år riktigt spända, på flera fronter. När 

brukspatron Gavelius våren 1877 stoppade minuthandelsförslaget måste det ha 

stått klart för var och en att fyrkmakten hade kommit för att stanna. De penning-

stinna herrskapen i Nylandstrakten var knappast belåtna med att bli överkörda av 

bruksägarna i Bollsta. I än högre grad gällde det bönderna. Mot 1870-talets slut var 

de på krigsstigen mot debiteringsgrunderna, vilket var deras sätt att demonstrera 

missnöje med den nya maktordningen. Brännvinsfrågan accentuerade och för-

stärkte dessa motsättningar. Till på köpet kom att Frans Malmberg och familjen 

Gavelius våren 1879 rent politiskt var i luven på varandra i synen på hur lågkon-

junkturen kunde motas. Som Johan Dahlberg skrev, så var ”gubben Malmberg” 

både ”rent galen” och ”alldeles ursinnig” över nyheterna från Stockholm.216  

   De sjunkande bolagsfyrktalen kom i det läget som en skänk från ovan för bruks-

patrons belackare. Plötsligt fanns det en realistisk chans att bemästra dennes röst-

post och lotsa brännvinsfrågan i lycklig hamn. Frans Malmberg och Oscar Nordén 

inkom var för sig under vårvintern 1879 till kommunalnämnden med förnyade 

förslag om att bevilja en minuthandelsrättighet i Nylandstrakten. Deras framställ-

ningar behandlades på sammanträdet den 10 mars. Förutom ordföranden Back-

lund var åtta ledamöter närvarande, nämligen hemmansägarna Olof Fahlén i Nor-

danåker, Johan Molander i Lästa, Erik Melander i Svedje, Pehr Näsström i Sunnan-
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åker och Pehr Fahlén i Hammar, samt handlanden Grels Svanholm i Bollsta, kop-

parslagaren N. P. Delin i Nyland och masmästaren Olof Wiklund på Bollsta bruk, 

den sistnämnde istället för bruksförvaltaren Edström som anmält förhinder. Mer-

parten av ledamöterna i den bondetunga kommunalnämnden stödde själva aktivt 

förslaget. I det enhälliga beslutet hette det att Malmbergs framställan tillstyrktes på 

den grund att ”oloflig brännvinsförsäljning hejdlöst egde rum uti Nyland, oaktadt 

en särskild Polistjensteman derstädes vore anställd.”217  

   Det hela gick vidare till och avgjordes på en kommunalstämma den 23 april. 

Jämfört med hur folktomt det hade varit i sockenstugan vid motsvarande tillfälle 

två år tidigare var det nu rena folksamlingen med 168 röstande. Utfallet blev dock 

detsamma. Förslaget avslogs med 18 104 fyrkar av 34 röstande mot 14 839 fyrkar 

av 74 röstande. Till saken hör att ombudet för Nylands Trävarubolag nekades att 

rösta för bolagets 1510 fyrkar på grund av att han glömt fullmakten hemma. Även 

om den hade godkänts så hade det inte räckt riktigt ända fram för Malmberg och 

de andra. Men det hade bara fattats 1755 röster. I fyrkens värld var avståndet inte 

större än att några till röstande hade kunnat ändra på valutgången. Nu blev det 

inte så. Kanske kändes bolagsmakten ännu så pass oövervinnelig för många att det 

var svårt att finna entusiasm för en systematisk mobilisering av röster? 

 

Lågkonjunktur i fyrktalslängden 

När 1879 års fyrktalslängd togs i bruk från och med decemberstämman samma år 

fick sågverkens dåliga resultat fullt genomslag på röstetalen. Bollsta bruks röstpost 

minskade från 8970 till 4754 fyrkar, således nära en halvering. Även Väja ångsåg 

gick kräftgång. Vårvintern 1879 hade disponent Nils Dahlberg, pressad av krisen, 

tvingats skriva till brukspatron Gavelius i riksdagen om det akuta behovet av nya 

krediter innan april månads utgång. ”Jag är derför mycket tacksam om Pappa 

godhetsfullt skulle vilja, då tillfälle erbjuder sig, tillfråga Herr Wallenberg huruvi-

da han möjligen skulle vilja lemna Väija bolag ett lån.” I fyrkar räknat innebar 

Dahlbergs balanskonst på fallrepet att bolagets röstetal minskade från 5420 i 1878 

års fyrktalslängd till bara en femtedel, 1010 fyrkar, att rösta med under 1880. Totalt 

sett hade de båda sågverken därmed tappat 8826 röster jämfört med året innan. Så 

löst satt nämligen lösfyrken!  

   Lågkonjunkturen släppte således in de andra röstägarna på banan igen. Detta 

blev extra tydligt för de som inte själva tappade röster, till exempel bönderna. Höj-

da taxeringsvärden år 1879 i kombination med att konjunkturen bottnade detta år 

gav bönderna extra råg i ryggen inför 1880 års kommunalstämma. Totalt sett steg 

jordens taxerade värde med nära 30%, från 6320 till 8190 fyrkar. Den genomsnittli-

ge hemmansägarens röstetal för sin jord, beräknat som medianvärde, uppvärdera-

des från 48 till 53 fyrkar. På individnivå var variationen större. Som exempel fick 

Olof Fahlén i Näs påökt från 58 till 80 fyrkar, Grels Magnus Östlund i Hammar 

från 86 till 160 fyrk och kommunalnämndsledamoten Johan Molander i Lästa från 

33 till 42 fyrkar. Diagrammet nedan visar jordens röststyrka i förhållande till Gra-
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ningverkens samlade fyrktal under perioden 1870-1899, borträknat bolagets inne-

hav av jordbruksfastigheter. Det är påfallande hur lågkonjunkturerna i slutet av 

1870-talet och mitten av 1880-talet omkullkastade fyrkmakten. Ena året var bruks-

patronen överlägsen bönderna, nästa år var de jämlikar. 

 

 
Diagram 5: Graningeverkens fyrktal samt fyrktal för jordbruksfastighet i Ytterlän-
näs 1870-1899. 

 

 
 
Anm.: Graningeverkens fyrktalssumma avser bolagets sammanlagda fyrktal inom Ytterlännäs kom-

mun, inräknat jordbruksfyrk, fyrk för annan fastighet och fyrk för övriga beskattningsföremål. Jord-

bruksfyrk avser fyrktal för dels i mantal satt jord, dels för annan jordbruksfastighet. Graningeverkens 

jordbruksfyrk har räknats av från jordbruksfastigheternas röstpost. Källa: Ytterlännäs kommunar-

kiv, kn, D: 1, volym 1-5, fyrktalslängder 1870-99. 

 

Storröstarna i Nyland klarade sig också någorlunda helskinnade genom lågkon-

junkturen, till exempel distriksläkaren Kempe, från 540 till 505 röster, postmästa-

ren Janzon, från 433 till 438 röster, kapten Krutmeijer kvar på 300 röster, kop-

parslagaren Delin, kvar på 135 röster och Nylands trävarubolag, från 1510 till 1514 

fyrk. Handlanden Oscar Nordén fick dock se sin röstpost minska från 800 till 250 
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fyrk. Totalt sett minskade fyrktalet inom Nylands by och samhälle från 17570 fyrk 

till 13084 fyrk. Men Nylandsborna hade nu tillgång till fler än dubbelt så många 

röster som Gavelius förfogade över. Dessutom kunde man räkna in några tusen 

röster från grannbyn Hammar, bland annat grosshandlare Falcks 801 fyrkar. 

   Det enda som gick brukspatron Gavelius väg var att sågverkssarbetarna i Bollsta 

noterades för ungefär samma nivåer som året innan. 114 röstinnehavande arbetare 

delade på prick 4600 fyrkar. Medianvärdet per sågverksarbetare var 40 fyrkar. 

Först året därpå slog de sänkta arbetslönerna igenom retroaktivt med ett tapp i 

röstetalen till medianvärdet 25 och summan 3016 fyrk. 

   Sammanfattningsvis innebar konjunkturläget inför kommunalstämman 1880 att 

brukspatron Gavelius hegemoniska fyrkmakt tillfälligt var bruten. Bönderna hade 

stärkt sina positioner rejält. Herrskapen i Nyland med omnejd var fortfarande 

starka. Båda grupperna stod väl rustade för att ta strid om brännvinspolitiken. 

 

Fyrkmakt på distans – som ett brev på posten 

En förnyad framställning om minuthandel behandlades på kommunalnämndens 

sammanträde den 24 mars 1880. Bakom skrivelsen stod återigen Frans Malmberg 

(som själv fick påökt från 160 till 180 fyrkar) och kapten Jonke Nyberg med flera. 

Fem ordinarie ledamöter var frånvarande vid sammanträdet, vilket tyder på att 

kommunalnämndens tillstyrkan sågs som en ren formalitet.218 Hur det skulle gå på 

kommunalstämman var ovissare och det som i slutändan avgjorde. 

   Brukspatron Gavelius, som sedan året förut var ledamot av första kammaren och 

suppleant i statsutskottet, befann sig på riksmötet i Stockholm hela våren, varifrån 

han på lediga stunder om kvällarna korresponderade hemmet. ”Det gläder mig att 

Pappa tyckes finna sig intresserad af Riksdagsarbetet”, men ”ledsamt att Pappa 

känner ensligt och tomt om aftnarna i Stockholm. Det är nog många af Pappas 

gamla goda vänner borta” skrev sonen Erland, blivande bruksförvaltare på Gran-

inge, till svar på ett av faderns brev.219 I Bollsta höll Johan Dahlberg ställningarna 

och underrättade brevledes sin ”gode, käre pappa” om det viktigaste så att denne 

kunde hålla uppsikt över verksamheten.220 Det är tydligt att brukspatron Gavelius 

styrde bolaget på distans. Som det hette den 11 april 1880 om familjeliv och affärer, 

författat under en stunds ledighet vid ett besök hos landshövdingen i Härnösand: 

”När jag i fredags lämnade hemmet stod der allt väl till, liksom ock nere vid Bolls-

ta. Faster Mimmi, från hvilken ett litet bref följer, fortfar nog att förbättras och Si-

grid haltar icke nu så mycket som förr.” I affärsväg yppades att flottningsstämman, 

under andre svärsonen Nils Dahlbergs ordförandeskap, hade avlöpt angenämt, 

och så det viktigaste, att brännvinsfrågan i Ytterlännäs stod för dörren igen. Full-

makterna behövde ju ordnas, därför brådskade det. ”Det är nu igen Malmberg 

med sitt brännvin som skall oroa sinnena och utgången är oviss nog, då hela Ny-

lands sällskapet blifva, jemte bönderna hans trogna vapendragare. War god sänd 

fullmakten pr omgående.” Graningeverkens motiv i frågan berördes kort. ”Man 

måste göra hvad möjligt är för att förekomma det legala superiet och må åtminsto-



 

109 

 

ne försöka alla ärliga medel för att bekämpa det. Wilhelm (brukspatronens son, 

boende i Stockholm, min anm.) vill säkerligen för sakens skull undersluta sig be-

sväret att söka upp Arthur Schönmeyer, om han finnes i Stockholm, för att få en 

sådan fullmakt äfven af honom.”221 

   Det behöver alltså inte betvivlas att frågan uppfattades som viktig, av Graninge-

verken och – inte minst – av Johan Dahlberg personligen. Vi kan också konstatera 

att den interna diskussionen stämde överens med de motiv som bruksledarna 

framförde offentligt. 

 

Brännvinsstämman 1880 

Avgörandet gick av stapeln den 21 april 1880 utifrån en röstlängd som innehöll 

sammanlagt 52 772 fyrkar. Bollsta bruk och Väja ångsåg kontrollerade tillsammans 

5764 fyrkar eller motsvarande drygt 10% det totala antalet. Till detta skulle läggas 

bolagsledarnas egna röstetal, cirka 2000 fyrkar. Brukspatron Gavelius röstade för 

600, Johan Dahlberg för 591, Nils Dahlberg för 500 och bruksförvaltare Edström för 

360. Kanske hade man också lyckats utverka en fullmakt från Schönmeyer i Stock-

holm, i så fall motsvarande 730 fyrkar. Det var många röster, men inte så många att 

man hade avgörandet i egna händer. Herrskapstäta Nyland – Hammarområdet 

steg fram som en maktfaktor att räkna med. Tillsammans förfogade röstinneha-

varna i de båda byarna över mellan 15- och 20 000 röster.222 Arbetarna på Bollsta 

bruk samlade cirka 4600 röster och bönderna minst 6000 röster, även det av största 

betydelse.  

   Till syvende och sist avgjordes utgången av vilken sida som lyckades bäst med 

att mobilisera fyrken. Man kan tänka sig att det sporrade många att brukspatron 

Gavelius fyrkmakt var så tillstukad att varje röst kunde bli tungan på vågen. Mö-

tesordföranden Edström blickade ut över rummet och kunde konstatera kommu-

nalstämman dagen till ära var ”ovanligt rikt besökt” och att ”för frågan uppträdde 

bland andra, de större röstegarne i Nyland och dess närmaste grannskap, byarne 

Hammar och Näs, samt emot densamma, förutom en stor del arbetare egarne af 

sockens största industriella verk, Bollsta och Väja.”223 Protokollet förmäler vidare 

en ”ganska liflig öfverläggning” som följdes av ”kraftiga ja och nejrop” utan att 

man kunde enas om vilken sida som vunnit.224 Återstod att mäta de fyrkliga kraf-

terna!  

   I voteringen deltog 307 röstägare med sammanlagt 34 623 fyrkar. Det motsvarade 

66% av samtliga röster i kommunen det året och bildade sett över tid ett slags del-

tagandemaximun för den lokala politiken. I sakfrågan noterades slutställningen till 

21 187 fyrkar av 213 röstägare för bifall och 13 436 fyrkar av 94 röstägare för avslag, 

således en betryggande seger för Malmberg, Nylandssällskapet och bönderna.225 

En besviken Johan Dahlberg reserverade sig, då han inte ansåg att det var med 

”kommunens värdighet förenligt” att genom det beslutade minuteringsstället indi-

rekt bereda sig ekonomisk vinst. Här syftade han på det system som man hade haft 

under åren 1873 – 75.226 Fyrken hade dock sagt sitt. En avskrift av protokollet, jäm-
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te ett yttrande av stämmans ordförande, skulle inom tre veckor skickas till länssty-

relsen för slutgiltigt avgörande.  

 

Ett skepp kommer lastat – med fyrk! 

I Dahlbergs rapportering av nederlaget till svärfar några dagar senare läste han in 

böndernas engagemang i frågan som ett led i en pågående maktkamp: ”Kommu-

nalstämman aflöpte illa, enär minuteringsstället blef beslutadt. Nästan alla Bönder 

voro närvarande och röstade för; – en partisak således äfven detta.”227  Om brukets 

ekonomi hade han desto bättre nyheter att berätta. Konjunkturen hade nu defini-

tivt vänt. ”Jag väntar på Sollefteåboken för att få klart bokslutet; den bokförda 

vinsten torde bli omkring 40 000 netto.” Samtidigt som han skrev såg han genom 

kontorsfönstret hur årets första skepp anlöpte kajen, ”sjöfarten således öppnad.”  

”I nästa vecka, sannolikt med Oskar II om Thorsdag hoppas jag kunna nersända 

alltsammans.”228  

   Slaget om brännvinet såg alltså ut att ha gått förlorat i samma stund som man 

hade besegrat lågkonjunkturen och kunde se fram emot fler fyrkar igen. Men på 

kvällen satte sig Dahlberg vid skrivbordet, doppade pennan i bläckhornet och 

författade en lång reservation, som skulle bifogas protokollet till länsstyrelsen, så 

ansvariga där skulle veta varför ägarna till ”2ne inom socken belägna sågverk, 

vilka tillsammans sysselsätta flera hundra arbetare, med djupt missmod måste 

betrakta stämmans beslut.”229 Den omsorgsfullt skrivna reservationen syftade utan 

tvekan till att påverka länsstyrelsens beslut i kraft av det sociala kapital brukspa-

tron förfogade över. I samma syfte kom också väl till pass att bruksförvaltare Ed-

ström, såsom ordförande i kommunalstämman, skulle skriva ett utlåtande till väg-

ledning för slutgiltigt beslut. ”Jag har haft och har fortfarande svårt att bilda mig 

ett säkert omdöme häri”, förklarade denne, till synes mån om att hålla sig så neu-

tral som möjligt, och ”torde det väl förefinnas starka skäl både för och emot sa-

ken.”230 ”Emellertid, då Konungens Befallningshafvande torde fordra mitt bestäm-

da utlåtande i ämnet, får jag, på den grund att så många af de vid stämman talrikt 

närvarande arbetarne varmt talade och största delen af dem röstade emot saken, i 

egenskap af närmaste handhafvare af en större arbetarebefolkning inom socken, 

vördsamt afstyrka att bifall lemnas till utminutering med spirituösa drycker inom 

denna socken.”231  

   Så gick handlingarna till Härnösand andra veckan i maj. 

   När länsstyrelsen den 16 juni, med hänvisning till vad Edström och Dahlberg 

hade anfört, meddelade avslag på ansökan visade det sig att strategin gått hem. 

Brukspatrons sociala och ekonomiska ställning avgjorde och övertrumfade fyrk-

majoriteten.232 Det blev alltså ingen minuthandel med brännvin, trots majoritet på 

kommunalstämman. När detta meddelades var det bara ett halvår kvar till dess att 

den nya fyrktalslängden skulle tas i bruk och Graningeverkens röstpost genom den 

stigande konjunkturen mer än fördubblas.233 Av den konjunkturella öppningen för 



 

111 

 

bönder och andra hade det blivit intet. Fyrkmakten var tillbaka på brukskontoret 

igen. 

 

 

Fyrkväldet 
 

”Fyrkväldet” i riksdagsdebatten 

Den 3 april 1889 behandlades i andra kammaren ett förslag från lagutskottet om 

införande av begränsningsregler för den kommunala rösträtten, vilka innebar att 

ingen enskild skulle få rösta för mer än motsvarande en tiondel av en landskom-

muns hela fyrktal. Bakom förslaget låg en utbredd uppfattning om att fyrktalssy-

stemet, sådant det var utformat, hade lett till mindre önskade konsekvenser i de 

kommuner där skatteunderlaget och därmed fyrktalen samlats i för få händer. 

Man talade om ett ”fyrkvälde”, att röstmakten hamnade i händerna på några en-

staka storpampar.234 Värst ansågs situationen vara i industrialiserade miljöer, där 

sågverksbolagens lösfyrkar satte böndernas jordbruksfyrkar på undantag.235 Mått-

fullhet och sparsamhet var dygder som skulle premieras, varför hemmansägarna 

idealiserades. Deras jordägande ansågs vara lagom stort för att utgöra ett betydan-

de, långsiktigt intresse, men samtidigt inte så stort att enstaka röstposter kunde ta 

kontroll över hela kommunen.  

   I termer av ”fåmannavälde” redogjorde vid detta tillfälle prästmannen Johan 

Nydahl från Härnösand för hur ”en hel mängd aktiebolag” och deras disponenter 

kunde sätta sig över arbetare och bönder på kommunalstämmorna, långt ifrån det, 

”icke öfverdrifna anspråket, att ett hundratal hemmansegare skola inom den 

kommun, der de och deras fäder under många generationer före dem arbetat och 

betalat skatt, och deras barn efter dem skola på samma sätt arbeta och skatta, få 

tillsammans hafva en liten smula mera att säga i sin kommuns angelägenheter, än 

en inspektor eller en bokhållare, som i år tillhör kommunen, men under nästa år 

kanske icke.”236 

   Kritiken mot det påstådda fyrkväldet var inte samma sak som en kritik mot in-

tresseprincipens grundsats, sambandet mellan skattebidrag och röstmakt. Det var 

proportionalitetens konsekvenser som kritikerna reagerade mot, dels att lösfyrken 

fick för mycket att säga till om, dels att för mycket makt tenderade att läggas i för 

få händer. Ytterst kom sig situationen av att riksdagen i början av 1860-talet ännu 

inte hade förstått den fulla ekonomiska vidden av det industriella genombrottet. 

En av intentionerna bakom fyrktalssystemets utformning hade varit att försäkra 

den fasta fyrken ett större inflytande än lösfyrken. Istället lade i de norrländska 

sågverkskommunerna just på det viset ett eller flera aktiebolag beslag på lejonpar-

ten av rösterna – i just lösfyrk!  

   Med i debatten vid detta tillfälle var också disponent Johan Dahlberg från Bollsta 

bruk. Bättre än de flesta visste han vad det innebar att sitta med så många röster på 

fickan att man ensam kunde bestämma på kommunal- och kyrkostämmorna. I 
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röstlängden var Ytterlännäs 

precis en sådan kommun som 

riksdagsman Nydahl talade om. 

Anförandet från grannen på 

Norrlandsbänken om hur lätt de 

stora bolagen och deras dispo-

nenter kunde sätta sig över 

småröstarna med rådande be-

stämmelser manade honom att 

äntra talarstolen för ett av sina 

första framträdanden i kamma-

ren – inte som man kunde tro 

för att argumentera emot den 

föreslagna begränsningsregeln, 

den godtog han – utan för att 

nyansera bilden av ett ständigt 

pågående fyrkvälde.237  Dahl-

berg kände nämligen inte igen 

sig själv i den bild som målades 

upp av skrupelfria bolag som 

kommunernas enväldiga 

härskare. Inlägget artade sig till 

en exposé över lokalpolitik och 

fyrkmakt i Ytterlännäs sockenstuga. Enligt honom betonades alltför starkt de rät-

tigheter rösträtten gav, lika starkt borde skyldigheterna framhållas. Att den som 

betalade mer skatt skulle ha mer att säga till om var enligt honom självklart. Men 

med inflytandet följde också en moralisk skyldighet.  

 

För den, som haft att utöfva en rösträtt, hvilken kanske kunnat uppväga de 

öfrigas rösträtt inom en kommun, har det naturligtvis också varit en djupt 

känd pligt att pröfva, huru och på hvad sätt han bort begagna sig af denna 

rätt. Jag tror att, särskildt om jag tager hänsyn till förhållandena i min hem-

ort, hvilken icke är långt aflägsen ifrån den förste talarens, just detta behof af 

att pröfva många gånger, ja kanske flertalet gånger, föranledt dertill, att de 

större röstberättigade varit fullkomligt öfvertygade om rättmätigheten och 

billigheten af en åsigt de hyst; men de hafva också vetat, att af ett eller annat 

skäl pluraliteten inom en kommun varit af annan mening, och till följd deraf 

ofta nog – utom när det gält hvad jag ville kalla humanitets- och sedlighets-

frågor – nedlagt dem tillkommande rösträtt. Jag tror, att särskildt inom 

Norrland, det icke är ovanligt, att de större röstegande – utom just i fråga 

om sedlighets- och humanitetsfrågor – så litet som möjligt begagna sig af 

dem tillkommande rösträtt.238   

Johan Dahlberg visste vad det innebar att rösta med 

många fyrkar på kommunalstämman. 
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I polemik mot bilden av ett hårdhudat fyrkvälde med förhärdade brukspatroner i 

skurkrollen valde Dahlberg att lyfta fram moraliska och samvetliga skyldigheter. 

Även om fyrktalen vissa år tillät honom att för bolagets räkning avgöra en fråga på 

kommunalstämman, så låg det hinder i vägen för handlingsfriheten. Det var inte 

bara de små röstägarna som besatt ett samvete, känslor och medmänsklighet. Det 

gjorde även han själv och andra storröstare. Dahlberg skulle komma att utveckla 

denna ståndpunkt några år senare. Då lät det på följande vis: ”De moraliska skyl-

digheterna äro så pass stora, att många röstegande äro allvarligt bekymrade för att 

de kunna komma att missbruka sin betydande rösträtt.” Och vidare: Genom den 

föreslagna röstbegränsningen ”icke så få röstegande då skulle slippa den ofta 

tryckande skyldigheten att påtaga sig ansvaret för ett beslut utan att de finge dela 

detta ansvar med andra.”239 Hela denna ansvarsaspekt saknades enligt Dahlberg i 

resonemanget om fyrkvälde.  

   Enligt Dahlberg var det alltså inte så farligt ställt med fyrkvälde hemma i Ytter-

lännäs. Bolagsrösterna tillgreps vid behov i så kallade ”humanitets- och sedlighets-

frågor”, men i de flesta fall avstod de dominerade röstägarna från att använda 

fyrkmakten. Det var storröstarens version som formulerades. Frågan är om sock-

enborna hemma i Ytterlännäs skulle ha känt igen sig i hans beskrivning?  

   Frågan om begränsningsregler togs upp på nästan varje riksdag från 1860-talet 

och framåt, men stupade alltid på första kammarens motstånd. Så blev det också 

vid detta tillfälle.240 

 

Här följer kortfattade resuméer för några av de frågor där bolagsfyrkarna spelade 

en avgörande roll under 1880- och 1890-talen. 

 

Motsättningen om fattiggårdstomten 

Sommaren 1879 aktualiserades den sedan länge vilande frågan om en bättre orga-

niserad fattigvård. En kommitté föreslog att man skulle köpa in ett stycke mark för 

den tilltänkta fattiggården, vilket godkändes av kommunalstämman i juni.241 Hu-

vudalternativet var att bebygga sydvästra bergkullen vid kyrkan, tillhörig hem-

mansägaren Per Näsström i Sunnanåker. När det gick i stå eftersom kommittén 

inte lyckades komma överens med nämnde Näsström föreslogs istället ett område 

mellan landsvägen och Bollstafjärden. Köpekontraktet på 6000 kronor var redan 

påskrivet av hemmansägaren Olof Nyberg och hans hustru när kommunalstäm-

man tillfrågades den 15 december.  

   Under tiden pågick ett spel i det fördolda. Vad många inte visste var att handla-

ren Mårten Bodén i Bollsta på egen hand hade kommit överens med Näsström om 

att kommunen trots allt fick köpa jordlägenheten väster om kyrkan för 2000 kro-

nor, det vill säga till ett mycket billigare pris än det redan påskrivna kontraktet 

med hemmansägaren Nyberg. Sannolikt bottnade turerna i missnöje hos en grupp 

bönder över hur det hela hade utvecklat sig. Bodéns avslöjande inför sittande 
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stämma ledde till att det slutgiltiga beslutet fick vänta ett tag. För uppskov röstade 

11 417 fyrk, för att omedelbart avgöra saken endast 725 fyrk. Ärendet kom istället 

upp för avgörande på ordinarie decemberstämman två veckor senare, där den 

föranledde en livlig diskussion. Den förslagsställande kommittén vidhöll att köpet 

av Nybergs ställe skulle fullföljas, medan bönder som Mårten Bodén och Olof Fah-

lén drev på för ge förtur åt uppgörelsen med Näsström. Hans mark var lika ”lämp-

lig, men billigare”, menade man. Kostnaden skulle dock täckas av vinstmedlen 

från det saligen avsomnade minuteringsbolaget, så det skulle inte drabba någon 

fattig. Till skillnad från i brännvinsfrågan stod bönderna relativt ensamma i sin 

klagan, så därför hjälpte det inte att bolagsmakten var försvagad detta lågkonjunk-

turens år. Man var i skarpt läge chanslösa mot bolagsmännens och andras fyrkar. 

Det definitiva beslutet fattades med 21 576 fyrk för Nybergs hemman mot 3775 

fyrk för Näsströms jordlägenhet. Hur många som röstade finns det inga uppgifter 

om, men det torde ha varit åtskilliga, säkert över 100 stycken.242 

   Nybergs hemman blev sedermera plats för fattiggården, medan Näsströms jord-

lägenhet köptes in av kyrkostämman för att förenas med kyrkogården. Värt att 

notera är att det viktigaste beslutet, det om byggandet av själva fattiggården, pas-

serade kommunalstämman hösten 1880 utan några som helst uppgifter om mot-

sättningar.243 

 

Brännvinsfrågans återkomst och slut  

Brännvinet återkom på den kommunala dagordningen våren 1885, då handlaren 

Oscar Nordén i Nyland gjorde en ny framställning om att få sälja brännvin på mi-

nuthandel. Det började mindre lyckosamt. Kommunalnämnden avstyrkte med 

hänvisning till att lönnkrögeriet hade börjat avta, att ett minuteringsställe hade 

inrättats i grannkommunen samt att lagstiftningen var föremål för en översyn som 

manade till försiktighet med att bevilja nya tillstånd. I övrigt låg argumenten och 

positionerna fast sedan tidigare. Kommunalstämman avslog ansökan med 24 098 

fyrk av 85 röstande mot 6515 fyrk av 76 röstande. Brukspatron Gavelius röstade för 

Graningeverken och disponent Nils Dahlberg för Väja ångsåg.244 

   Ett år senare, våren 1886, gjordes den sista framstöten i form av den tidigare om-

talade skrivelsen från häradshövding Unaeus och jägmästare Lind. Kommunal-

nämnden tillstyrkte nu överraskande på den grund att ”lönkrögeri och annat der-

med förenadt elände, i mycket hög grad bedrifves inom Ytterlännäs samhälle.”245 

Detta påstående tillbakavisades dock på kommunalstämman. Sammanlagt deltog 

222 röstägare i omröstningen, det näst högsta någonsin. Men det blev aldrig någon 

strid på kniven. Minuthandeln hade stöd av 96 röstägare och 11619 fyrkar. Mot 

densamma röstade 126 röstägare med tillsammans 24061 fyrkar. Handlaren Mår-

ten Bodén opponerade sig förgäves mot att Ytterlännäs handelsaktiebolag och 

Härnösands enskilda bank tilläts rösta, då det saknades fullmakter från respektive 

styrelser. Det var samma anmärkning som för skolmotståndarna hade burit frukt 

på kyrkostämman tretton år tidigare.246 
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   Därmed sattes punkt för ambitionerna att inrätta minuthandel med brännvin i 

Nyland. I takt med att rusdryckslagstiftningen skärptes och nykterhetsrörelsen 

vann mark flyttades istället fokus från brännvinet till det svagare ölet och vinet. 

Under seklets avslutande år handlade det framförallt om att dra in serveringstill-

stånd för mindre nogräknade krögare och försöka komma till bukt med de så kal-

lade ölkörarna. 

 

Fortsatta satsningar på skolan?    

Efter att proppen gått ur vid mitten av 1870-talet utvecklades Ytterlännäs skolvä-

sende på bara några års tid till ett av Härnösandsregionens mest välordnade, 

mycket tack vare bolagens engagemang för sina egna skolor. Men allt motstånd 

var inte brutet. 

   I oktober 1886 fattade kyrkostämman beslut om att låta bygga ett nytt påkostat 

skolhus i Bollsta, sedermera kallad Stenskolan. Saken hade under sommarens gång 

varit föremål för hetsiga diskussioner. Många uppfattade det som ett problem att 

det gamla skolhuset låg i rotens utkant, vilket medförde onödigt långa skolvägar 

för barnen. Dessutom var det i minsta laget. Kommunalnämndsordföranden Back-

lund erbjöd initialt kommunen att köpa en tomt av honom på ett lämpligare ställe, 

men det avböjdes på en kyrkostämma i slutet av juli. Om vi får tro på Backlunds 

version stupade det på ren snålhet: ”Tomten är ju för dyr.” Brukspatron Gavelius 

ville dock hålla dörren öppen för framtiden.247  Inför oktoberstämman förelades 

kyrkostämman istället ett välförberett kommittéförslag om inköp av tomt och upp-

förande av ett nytt skolhus i tegelsten centralt i Bollsta.  

   Planerna stöddes aktivt av flera bolagsmän, bland andra var bröderna Dahlberg 

och Constantin Falck på plats och talade för projektet. Även namn som distriktslä-

kare Kempe, telegrafkommissarie Sundelius, inspektor Hamnquist, bruksförvalta-

re Edström och kyrkvärden Eric Edholm backade upp. Hemmansägaren Johan 

Näsmark i Näs rasade däremot mot beslutet. Det skulle bara kosta en massa peng-

ar till ingen som helst nytta, hävdade han. I en besvärsskrivelse till Domkapitlet 

klagade han på allt från formfel vid den aktuella stämman till att skolbygget i sig 

var en dyrköpt dumhet. De båda hemmansägarna i skolrådet, Daniel Nordlander 

och J. P. Hamberg, instämde i hans ståndpunkter. Skolan slog alltså fortsatt in en 

kil mellan bolag och bönder.248 

   Nybygget godkändes efter votering med 5292 fyrk mot 1072 fyrk, dock är det 

oklart hur många som röstade. Av röstsiffrorna framgår att varken Graningever-

ken eller Väja ångsåg använde sina fyrkar, däremot torde bolagsmännen ha röstat 

för sina privata röstposter. Bolagens fyrkar behövdes helt enkelt inte då det inte 

bjöds något större motstånd. Vad det berodde på är oklart. Med största sannolikhet 

fanns det många i kommunen som tyckte satsningen var rent och skärt slöseri med 

skattepengar. Men incitamenten för att gå till sockenstugan och uttrycka sin röst 

var begränsade. Om så alla bönder hade varit på plats och röstat emot, uppemot 8-
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10 000 fyrk, så hade det knappast hjälpt. För då hade bolagen säkerligen tillgripit 

sina stora röstposter.249 

   Fyrkuppgörelsen kom istället att handla om finansieringen. Enligt kommittéför-

slaget skulle amorteringslånet för kostnaden, 25 000 kronor, återbetalas på 40 år. 

Johan Dahlberg krävde en snabbare amorteringstakt, 30 år. Eftersom man inte 

kunde komma överens voterades om saken. I protokollet står antecknat att Johan 

Dahlberg röstade med fullmakt för Graningeverken och brodern Nils Dahlberg för 

Väja ångsåg. Johan Näsmark hade fullmakt från nämndemanskollegan Per Daniel 

Forsberg i Forsed och Constantin Falck tilläts rösta för Nylands trävarubolag trots 

att han inte hade någon formell fullmakt. 40-årslinjen gick segrande med 11 214 

fyrk mot 6930 fyrk. Det betydde att bolagen röstade på olika sätt. Johan Dahlberg 

röstade för 30 år, medan Nils Dahlberg och Falck röstade för 40 år.250 

   De stora fyrktalen kom att spela en aktiv roll också när det gällde förslag om 

inrättande av småskolor några år senare. Sommaren 1888 föreslog skolrådet att det 

skulle inrättas en ny småskola på Hammarsön, vilket föranleddes av den besvärli-

ga vägen över Ångermanälven till skolan i Hammar. I synnerhet vår och höst sa-

des det vara förenat ”med fara för lif och helsa” för barnen att gå över isen. Ång-

ermanälvens flottningsbolag hade för den goda sakens skull utlovat 400 kronor i 

lönebidrag. Handlaren Mårten Bodén var på nytt framme och yrkade avslag av 

kostnadsskäl, åtminstone tills man tagit reda på hur många år framåt i tiden flott-

ningsbolaget ämnade ge bidrag till lärarinnelönen. I den äskade voteringen gavs 

dock klartecken för småskolan med 11203 fyrkar av 15 röstande mot endast 599 

fyrkar av 2 röstande.251  

   I början av 1890-talet användes på motsatt sätt de stora röstetalen för att stoppa 

en av ortsborna önskad småskola i Nyland. Skolrådet hade avstyrkt och kyrko-

stämman avslog likaledes med 31 538 fyrkar av 16 röstande mot 5546 fyrkar av 15 

röstande.252  

 

Järnvägens ankomst 

Hur man skulle få järnväg till Ångermanälvens industridistrikt stöttes och blöttes 

vid regionala möten och kommittéer från mitten av 1880-talet. För industrinobles-

sen från Härnösand i öster till Sollefteå i väster sågs det tidigt som en livsfråga att 

binda samman regionen med ett kommunikationsmedel som inte var beroende av 

öppet vatten. Ännu år 1884 hoppades man i Ytterlännäs på att stambanan skulle 

komma till Nyland. Brukspatron Gavelius, häradshövding Unaeus, gamle dispo-

nent Malmberg, Johan Dahlberg, Constantin Falck och inspektor Hamnquist tog 

detta år gemensamt initiativ till att kommunen skulle skjuta till 1000 kronor för en 

banundersökning av sträckan till Sollefteå. De fyra förstnämnda utsågs också, jäm-

te kronolänsman Skogh, till ledamöter i en kommitté som fortsatt skulle bevaka 

kommunens intressen i den angelägna saken.253  

   Siktet på en privatägd bibana mellan Härnösand och Sollefteå tog ordentlig fart 

efter att det stod klart att stambanan skulle passera Sollefteå men inte komma i 
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närheten av sågverkskommunerna närmre kusten. Flera möten hölls på residenset 

i Härnösand. För det goda ändamålet gavs frikostiga bidrag ur bolagens kassor. 

För disponent Johan Dahlberg personligen omtalades i efterhand järnvägen som 

det företag på vilket han ”offrade sina bästa krafter, för hvars förverkligande han 

lade sig i selen som aldrig förr.” Som ett tack för sina insatser förlänades Dahlberg 

många år senare, på sin 60-årsdag, ur landshövdingens hand en fribiljett i äkta 

guld.254 

   År 1888 gick projektet in i ett kritiskt skede. Trots bolagens bidrag behövdes mer 

pengar för att kunna förverkliga ånghästens ankomst. Länsstyrelsen uppmanade 

därför berörda kommuner att teckna aktier i det blivande järnvägsbolaget. På Yt-

terlännäs lott föll 265 aktier för ansenliga 53 000 kronor, vilket presenterades för 

kommunalstämman i början av september. Istället för att avgöra frågan på en gång 

tillsattes med bolagsmännens goda minne en kommitté för att fundera närmare på 

saken och – inte minst – undersöka kommunens ekonomiska ställning och skatte-

förmåga. Beslutet om uppskov fattades med 16 572 fyrkar av 40 röstande mot 6704 

fyrkar av 17 röstande. I denna kommitté kom att ingå bland andra brukspatron 

Gavelius, Johan Dahlberg, Constantin Falck, handlaren Mårten Bodén och kapten 

Nyberg.255 

   Tågets vara eller inte vara avgjordes på decemberstämman samma år. Först av 

allt gjordes klart att alla eventuella kostnader skulle utdebiteras på allmänna fyr-

ken. Åtminstone bönderna torde sin vana trogen ha varit skeptiska mot att belasta 

kommunen och sig själva med en så stor och långsiktig utgift, men att bolagsmän-

nen skulle svika järnvägen fanns inte på kartan. Tre yrkanden gjordes, dels obe-

tingat bifall, dels blankt avslag, dels ett kompromissförslag som gick ut på att ak-

tieteckningen skulle villkoras med att järnvägsbolaget bekostade ett spår från sta-

tionen i Bollsta till lämplig hamnplats vid Bollstafjärden. Det senare tycks ha varit 

den utredande kommitténs förslag, kanske var det brukspatron Gavelius egen idé. 

Efter dubbla voteringar, den första med 23 144 fyrk för bifall mot 13426 fyrk för 

avslag, den andra med 25 291 fyrk för villkorat bifall mot 11 681 fyrk för obetingat 

bifall, stod det klart att kommunen skulle bli delägare i järnvägsbolaget. Från den 

första voteringen finns det inga noteringar om antal röstande, men i den andra 

voteringen deltog sammanlagt 171 röstägare. Enligt fullmaktsnoteringar röstade 

följande juridiska personer: Graningeverken, Väja ångsåg, Väja handelsaktiebolag, 

Härnösands enskilda bank, Nylands handelsaktiebolag, Nylands trävarubolag, 

Södra Ångermanlands ångbåtsaktiebolag samt Rossö intressenter. Dessa bolag och 

deras företrädare hade tillsammans fler fyrkar än alla som röstade för avslag och 

kontrollerade därmed hela skeendet från början till slut.256 

   Som epilog ska sägas att innan företaget sattes igång under år 1891 ändrade 

kommunalstämman sitt erbjudande till aktieteckning för 40 000 kronor utan vill-

kor, vilket också vann laga kraft.257 
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Att rösta politiskt med fyrken 

 

Brukspatron Gavelius: Jag kom nu att tänka på det af dig omnämnda för-

slaget att Ytterlännäs socken skulle bevilja pension åt pastor Stjernberg på 

det han skulle kunna taga afsked från komministertjensten. Förslaget har väl 

ännu icke kommit fram till kommunalstämma? Låt mig här få säga min me-

ning vara att vi alldeles icke böra biträda ett sådant förslag. Det är ju äfven 

din mening.258 

 

 Disponent Laurell: Hvad pastor Stjernbergs pension angår, så var det i vå-

ras som denna fråga var föremål för agitation, då meningen var att draga 

den inför kommunal-stämman. Det blef emellertid ingenting utaf, enär en 

och annan förklarade sig ej vara med om saken. Sedan har jag ingenting hört 

derom och hoppas att frågan ej kommer åter. Skulle dock så ske, gör jag mitt 

bästa för att aflifva densamma.259 

 

Funderingarna kring komminister Stjernbergs eventuella pension skickades med 

vändande post mellan de båda bolagsmännen Gavelius och Laurell vintern 1894. 

Brukspatron Gavelius var själv till åren kommen vid detta tillfälle, 77 år gammal. I 

början av 1890-talet hade han lämnat över chefskapet i Bollsta till yngre krafter, 

först till Johan Dahlberg, sedan till disponent Laurell. De sista avtrappade åren 

tillbringade han på Sollefteå bruk som bolagets styrelseordförande och nestor. På 

kammaren där hade han svårt att släppa taget om sitt livsverk. Den åldrade bruks-

patronen hörde ofta av sig med åsikter, till exempel att bolaget inte under några 

omständigheter fick medverka till att låta komminister Stjernberg gå i pension vid 

bara 82 år fyllda. Den föreslagna pensioneringen hade turligt nog stött på patrull 

och avförts från dagordningen utan att bolaget behövt ingripa. Med det hoppades 

disponent Laurell på att frågan var död och begraven för gott, så att bolaget skulle 

slippa befatta sig med saken. Laurell hade för sin del legat lågt och bara passivt 

observerat händelseutvecklingen. Om det behövdes skulle han dock göra sitt bästa 

för att avstyra alltihop. Så kan brevinnehållet sammanfattas.  

   Vad det innebar att försöka ta död på frågan är långtifrån givet. Skulle Laurell 

direkt slå till med bolagets fyrkar? Skulle han istället försöka argumentera för att 

övertyga andra och därmed undvika votering? Eller skulle han sikta på att över-

klaga ett eventuellt pensionsbeslut till högre instans? Laurells önskan om att slippa 

bekänna färg låter se att det inte var utan kostnad för bolaget att använda den giv-

na fyrkmakten. Till att börja med skulle den trötte pastorn knappast bli glad om 

bolaget ensamt stoppade pensioneringen. Kanske skulle det också reta upp andra i 

kommunen. Att okänsligt driva igenom bolagslinjen till varje pris var prov på då-

lig fingertoppskänsla och riskerade att straffa sig i längden. Det gällde därför att 

balansera rätt i en pragmatisk skattning av vinst och förlust med olika handlingsal-

ternativ. 
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    Denna balansgång framgår allra tydligast i ett brev från förvaltaren på Graninge 

bruk, Erland Gavelius (son till brukspatron Gavelius), ställt till disponent Laurell 

inför valet av komminister i Graninge sommaren 1894.260 I brevet förhörde sig Ga-

velius junior hur han skulle rösta för bolaget i det då stundande prästvalet. Pro-

blemet var att Laurell hade uttalat sitt stöd för en av kandidaterna, Berg, vilket gick 

på tvärs mot hela den övriga befolkningen som ”från kyrkoherden ner till kyrko-

väktaren” föredrog en annan kandidat, närmare bestämt tjänstgörande pastorats-

adjunkten Petrus Arnström.261 Oavsett hur bolaget skulle komma att rösta pekade 

allt mot att Arnström skulle gå segrande ur valet. Det låg därför inte gärna i bola-

gets intresse att insistera på Berg, även om denne var ”mycket respektabel.” Med 

sitt brev hoppades Gavelius få Laurell att ta sitt förnuft till fånga. Gavelius kände 

nämligen stark olust över att behöva gå Laurells givna instruktioner till mötes. 

Förutom omtanken om ”vår mycket känslige Kyrkoherde” talade såväl hans egen 

privata situation som bolagets långsiktiga intressen för ett noga avvägt röstande. 

”Den ende af dem jag känner är Arnström” och ”det torde nog väcka förvåning, att 

jag skall rösta alldeles emot hela det öfriga pastoratet.” Dessutom ”då nu helt sä-

kert Arnström blir den lycklige, skall ju derigenom alltid det vara ett moln från 

början oss emellan och han blir dock min närmaste granne.” Mest intressant är ett 

resonemang från Gavelius sida om vad det skulle kosta bolaget att gå emot folk-

opinionen och propsa på Berg. Förtroende och ett gott anseende kunde inte mätas i 

fyrk eller röster, men var viktigt för att på ett smidigt sätt kunna leva och verka i 

kommunen.262 Värre än de rent personliga konsekvenserna var därför den långsik-

tiga kostnaden för bolaget att utmärka sig med ett avståndstagande från blivande 

komministern Arnström. I förlängningen riskerade det enligt Gavelius att skada 

bolagets förhållande till prästerskapet. Dessutom lades negativt fokus på bolags-

rösträtten om man gick emot den allmänna opinionen. Konsekvensen att rösta i 

enlighet med Laurells givna instruktioner skulle alltså bli att Graninge bruk till 

ingen nytta kom i dålig dager. Gavelius slutade sitt brev med att ”sjelf anser jag, att 

det vore mest politiskt, det jag röstade på Arnström.”263 Dock sade han sig vara 

”villig att rösta efter det råd du i saken är god och gifver mig.” 

   Om disponent Laurell lyssnade till unge Gavelius råd är oklart. Petrus Arnström 

valdes till tjänsten med eller utan bolagsrösterna. Vad historien däremot visar är 

hur bolagsrösträttens användning var föremål för taktiserande resonemang. Dis-

ponent Laurell, som hade sitt säte i Bollsta, ville använda bolaget för att ge stöd åt 

sin vän Berg. Förvaltaren Gavelius, som var på plats i Graninge, insåg bättre hur 

tokigt det skulle se ut om bolaget inte gav sina röster till den populäre Arnström – 

som var den givne vinnaren. Med ”rösta politiskt” menades i så måtto att rösta 

taktiskt rätt och undvika en plump i protokollet hos den allmänna opinionen.  

   I Ytterlännäs var bröderna Dahlberg i allra högsta grad medvetna om att det 

hade ett pris att använda bolagsfyrkarna. De var därför måna om att det inte skulle 

framstå som att bolagen missbrukade sin rösträtt, vilket framgår av följande: På 

kyrkostämman år 1898 i en fråga om utgiftsstaten förlorade 42 röstägare med 4040 
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byggnadsfyrk mot 11 röstägare med 10 081 byggnadsfyrk, det vill säga några få 

storröstare var överlägsna en betydligt större grupp av små och medelstora röst-

ägare. Det började med att disponent Laurell anhöll om avslag på kyrkorådets 

budgetförslag genom att ifrågasätta lagligheten i att ”samla fonder” för framtida 

behov, närmare bestämt en utdebitering på 6000 kronor. Bröderna Dahlberg höll 

inte med honom, utan menade att det var bättre att samla ihop i förskott än att i 

sista stund ta ett lån mot ränta. Laurells linje gick segrande. Den ene brodern, Nils 

Dahlberg, sade sig efteråt vilja ”förebygga den missuppfattning, att bolagen för-

enat sig för att genomdrifva detta beslut, till hvilken missuppfattning de af voter-

ingen framgångna röstsiffrorna lätt gifva anledning.”264 Trots förlusten i sakfrågan 

ville han inte att bolagsmakten skulle misskrediteras.      

   Det finns gott om belägg i de kommunala protokollen för tillfällen då de ledande 

bolagsmännen med avsikt lät bli att använda de stora röstposterna till egen fördel. 

Här följer några exempel. Kommunalstämman beviljade år 1884 15 kronors årligt 

bidrag till pension åt förre landsfiskalen. Johan Dahlberg och Oscar Edström be-

gärde ingen votering, men reserverade sig mot beslutet. Ett år senare, 1885, motio-

nerade brukspatron Gavelius, Frans Malmberg och sågverksägaren Bayard på 

Rossö ångsåg tillsammans om att kommunen borde lämna ett årligt bidrag på 100 

kronor till länets folkhögskola. Kommunalstämman avböjde med hänvisning till 

kommunens redan stora utgifter. Vid samma stämma avvisades också ett förslag 

om införande av hundskatt, eftersom det ansågs obilligt att förhindra mindre be-

medlade från att äga hund ”som kan vara dem till både nytta och trefnad.”265 Frans 

Malmberg och Oscar Edström hörde till dem som förespråkade hundskatten, men 

tog inte strid.  

   Att använda fyrkmakten utan att känna av stämningarna i opinionen straffade 

sig i längden och det visste man om. Alltså gällde det att prioritera och välja dessa 

tillfällen med omsorg. Men när viktiga värden stod på spel, i tidens stora frågor, då 

tvekade man inte att använda fyrkmakten för att få som man ville. Johan Dahlberg 

talade i riksdagen om ”humanitets- och sedlighetsfrågor” som undantagsfall då 

bolagens moraliska plikt bjöd dem att sätta ner foten för samhällets bästa under 

det att man vanligast underordnade sig den allmänna opinionen. Det var nog sant 

på sitt vis. Problemet var bara att i kategorin sedlighets- och humanitetsfrågor 

inrymdes de kvalitativt sett viktigaste prioriteringarna i den lokala politiken, för 

bolagen och naturligtvis även för andra. Hundskatt och pensionsbidrag åt lands-

fiskalen var det inte så noga med. Men kommunen skulle vara med och betala för 

järnvägen. Folkskolan skulle anpassas för att bättre svara mot industrisamhällets 

behov och krav. Fattigvården skulle omorganiseras från gamla tiders enkelhet till 

närmast industriellt effektiv omsorg på modern fattiggård. Och brännvinet skulle 

motas vid dörren. 
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Fyrken och voteringarna 

Här nedan framgår voteringsfrekvens och valdeltagande på kommunal- och kyr-

kostämmorna mellan åren 1860 och 1900, det vill säga under det obegränsade 

fyrkväldets tid. 

 

 
Diagram 6: Valdeltagande i andel av totala röstetalet vid kommunala voteringar i 
Ytterlännäs 1860-1900. 

 

 
 

Anm: Procentsatsen anger andelen av det totala antalet röster. Källa: Ytterlännäs kommunarkiv, ks, 

A I, volym 1, protokoll 1863-1900; Ytterlännäs kyrkoarkiv, K II, volym 1, protokoll 1863-1900. 
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Diagram 7: Antal röstande i kommunala voteringar i Ytterlännäs år 1860-1900. 

 

 
 

Anm.: Tabellen upptar enbart de voteringar för vilka det finns uppgifter om antalet röstande. Det 

totala antalet voteringar var fler än tabellen visar. Källa: Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, volym 

1, protokoll 1863-1900; Ytterlännäs kyrkoarkiv, K II, volym 1, protokoll 1863-1900.  

 

 

Valdeltagandet varierar från några enstaka procent av samtliga fyrkar till som 

mest mellan 60 och 70%, samt från några enstaka röstande till över 300 stycken. 

Det verkar också som att man var mer benägen vissa år än andra att skrida till 

votering. Fyra genomgående slutsatser kan dras av detta. 

    För det första kan man se att antalet voteringar tilltog i slutet av 1870-talet från 

att tidigare ha varit något som skedde endast i undantagsfall. Under 1880- och 

1890-talen blev det praktiskt taget vardagsmat att man plockade fram röstlängden 

för att komma till beslut, votering ingick under perioden i den naturliga hand-

lingsrepertoaren. Denna scenförändring kan kopplas till att kommunen gick in i en 

förändringsfas. Industrisamhällets krav och förväntningar kolliderade med bonde-

samhällets värderingar. Motsättningarna mellan bolag och bönder under 1870-talet 

bidrog till en starkare konfliktkultur. 

   För det andra må noteras det omväxlande valdeltagandet som pekar på ett vik-

tigt drag hos det direkta styret. För att kunna påverka krävdes en aktiv närvaro-
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handling från den enskilde vid varje enskilt stämmotillfälle. Men de flesta var inte 

beredda att gå på stämmorna för jämnan utan nöjde sig med att göra punktinsatser 

i särskilt viktiga frågor. Konsekvenserna blir extra tydliga i en så pass stor kom-

mun som Ytterlännäs med mot sekelslutet närmare 1000 röstberättigade. I de flesta 

voteringar deltog färre än 50 röstägare, vilket motsvarade färre än var tjugonde i 

hela kommunen. Deltagandet i fyrk räknat blev hyggligt när de stora röstägarbjäs-

sarna deltog, annars lågt. I drygt hälften av alla voteringar uppgick den röstande 

fyrken till mindre än 20% av all fyrk. För att komma över 50-gränsen; fler än 50 

röstande och över 50% av fyrken, krävdes både att de stora röstägarna var med i 

leken och mobilisering av fler röstägare än dem som i normala fall var kommunalt 

aktiva. Att båda kriterierna uppfylldes inträffade bara vid en handfull tillfällen. 

Vid sammanlagt fyra tillfällen under 1870- och 1880-talen uppgick den röstande 

fyrken till mellan 60 och 70%.266  Vid fem tillfällen var antalet röstande fler än 100 

stycken. Det alla kategorier högsta valdeltagandet, sett till antal fyrkar och antal 

röstande, nåddes i brännvinsfrågan år 1880, då 66% av fyrken mobiliserades och 

över 300 röstande infann sig i sockenstugan för att göra sin röst hörd. 

   För det tredje går att tyda att bolagen vid åtskilliga tillfällen avstod från att rösta 

under det att ett fåtal röstande hade saken i egna händer. Till exempel uttalade sig 

kommunalstämman hösten 1896 för ett förbud mot gårdfarihandeln. Sammanlagt 

fanns vid detta tillfälle över 76 000 fyrk att tillgå i kommunen. Men vid stämman 

röstades för 4626 fyrk av 36 röstande.267 Vid årsskiftet 1887/88 diskuterades på 

kommunalstämman införande av hundskatt. Det hade varit på tal flera gånger 

tidigare, men inte lett till någon åtgärd. Nu hade dock ”åtskilliga” kommuninvå-

nare gjort en framställning om saken. Efter beslut av 3475 fyrk av 20 röstande mot 

2080 fyrk av 8 röstande infördes en årlig avgift på 15 kronor. Ett exempel till: I maj 

1889 skulle kommunalstämman ta ställning till en remiss från länsstyrelsen om 

huruvida ångfartygen Nordstjernan och Westernorrland skulle tillåtas att servera 

alkoholdrycker ombord under resorna på Ångermanälven. Två möjligheter disku-

terades, dels blankt avslag, dels att det skulle tillstyrkas på det villkoret att ut-

skänkningen bara skedde i samband med matservering. Det hela gick till votering, 

där avslagslinjen visade sig starkast med 1583 fyrk av 9 röstande mot 1008 fyrk av 

5 röstande.268 Kommunens uppfattning formulerades sålunda av ett mycket litet 

sällskap. Vad de andra hundratals röstägarna i kommunen hade för uppfattning 

vet vi inte, men de fann det uppenbarligen inte mödan värt att komma och rösta. 

Därför kunde några enstaka individer sinsemellan debattera, votera och formulera 

hela kommunens mening. En enkel tolkning av detta är naturligtvis att de frågor 

som engagerade mest och flest också ledde till högst valdeltagande, medan mindre 

brännande frågor avgjordes i en trängre krets. Intresse och engagemang kunde 

åtminstone delvis väga upp lägre röstetal. Men det finns också en annan sida av 

saken. Kanske var det så att de stora sågverksbolagens röster ständigt lurade i 

bakgrunden och lade en hämsko över valdeltagandet? Om man ändå visste att 
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bolaget skulle driva igenom sin linje måste det ha känts rätt meningslöst att gå och 

rösta på något annat. 

   Den fjärde och kanske mest intressanta slutsatsen bygger på följande iakttagelse: 

Diagrammen visar en koncentration av voteringar mellan 1877 och 1880, följt av en 

sammanhållen voteringsfri period mellan 1880 och 1885. Brännvinsfrågan bröt 

stilleståndet våren 1885. Fram till järnvägsfrågans avgörande i december 1888 vo-

terades därefter hela 15 gånger. Om man ser till förekommande voteringar över 

tid, så framträder ett mönster av periodisk uppdelning som i stort sett överens-

stämmer med konjunkturväxlingarna för sågverksindustrin. När bolagens röstetal 

var höga, så voterades sparsamt. När röstetalen var låga, så voterades betydligt 

oftare. Graningeverken hade under perioden tre rejäla nedgångar i röstkraft: slutet 

av 1870-talet, andra hälften av 1880-talet samt ett par år vid mitten av 1890-talet. 

Samtidigt hade man tre rejäla toppar: mitten av 1870-talet, 1880-talets första hälft 

samt större delen av 1890-talet. Sambandet mellan konjunkturläge och voteringar 

inleds från slutet av 1870-talet, då fyrken etablerades som ett gängse sätt att lösa 

konflikter på. Brännvinsfrågan är det tydligaste exemplet. Till en början, år 1877, 

har bolaget för många röster för att det ska anses lönt att försöka mobilisera en 

majoritet för minuthandeln. Två år senare, då bolagets röstetal har krympt till följd 

av den vikande konjunkturen, görs det första allvarligt menade försöket. Det miss-

lyckas den gången, men går istället vägen i ett guldläge våren 1880. De påföljande 

åren ligger frågan på is eftersom konjunkturen åter svängt till bolagets fördel och 

länsstyrelsens agerande sänkt modet. Först fem och sex år senare, vid nästa låg-

konjunktur, återkommer frågan på dagordningen. Man har alltså räknat fyrkar och 

kalkylerat över vinstchansen. 

 

 

Den ombudsröstande bondänkan 

Den myndiga kvinnans rätt att jämlikt med mannen rösta för den skatt hon hade 

erlagt grundade sig i att könet underordnades fyrktalssystemets intresse- och bo-

lagsprinciper.269 Men kvinnan som sådan ansågs inte platsa i det kommunala be-

slutsrummet.270 Av kriterierna för att kunna väljas till de viktigaste förtroendeupp-

dragen var manligheten central. Om kyrkorådet hette det uttryckligen att försam-

lingen hade att utse ”för gudsfruktan och nit kände män.”271 I Blumenbergs Kom-

munalkalender för landet, tryckt 1881, ansågs som så självklart att kvinnor inte kunde 

väljas till ordförandeposten i kommunalstämman att det inte ens berördes under 

valbarhetskriterierna.272 Det kvinnliga handlingsutrymmet, förutom själva rösträt-

ten, begränsades därför till förtroendeuppdrag som inte styrdes av nationella val-

barhetsföreskrifter. I praktiken verkar det ha varit trängre än så. För båda kommu-

nerna är lätträknat de gånger kvinnor förekommer av egen kraft i de kommunala 

protokollen, borträknat fattigvårdsärenden och liknande. Inte en enda gång valdes 

i någondera kommunen en kvinna till ett förtroendeuppdrag, undantaget änkor 

som via rotering på hemmanen kunde råka ut för att bli brandrotemästare eller 
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sexman.273 På goda skäl kan det tolkas som att kvinnans möjlighet att ta plats i det 

kommunala var minimal under trycket av en politisk kultur som tycks ha haft som 

outtalad regel: Socknemän är inget kvinnfolk.  

   Eftersom voteringslängder inte finns att tillgå är det svårt att dra några definitiva 

slutsatser om samma regel gällde också för möjligheten att sitta med och utöva 

rösträtt på stämman. Vid en handfull tillfällen går dock att belägga att kvinnor 

utövat rösträtt via manligt ombud. Som tidigare omtalats röstade två änkor från 

Sunne för sina hemman den majdagen 1883 då den långdragna vägfrågan nådde 

sin kulmen. Den ena företräddes av blivande kommunalnämndsordföranden Nils-

Erik Wiklund.274 Vid ett kyrkvärdsval, februari 1889, röstade hemmansägaren Per 

Sjöström i Ultrå för änkan Brita Hamrin i samma by.275 Det finns också några lik-

nande exempel från Ytterlännäs. Vid folkskollärarvalet 1866 röstade två änkor via 

fullmakt. Den ena, Nenzéns änka i Nyland, representerades av hemmansägaren 

Carl Nyberg.276 Vid folkskollärarvalen 1876 och 1877 förekommer uppgifter om ett 

par bondhustrur som vid justeringen av röstlängden medgavs änkans rätt att rösta 

för det gemensamma hemmanet.277 Detta ligger i linje med Åsa Karlsson Sjögrens 

iakttagelse från lite äldre tid att kvinnlig närvaro var pikantare än röstandet i sig.278 

   Sett över en 40-årsperiod är det inte mycket, bara bondänkor och sannolikt bara 

ombudsröstning. En möjlig tolkning utifrån detta är att man intresseteoretiskt 

tänkte sig hemmanen som större än sina ägare – och att det var mer tillåtande för 

en kvinna att rösta för jord än för egen förvärvsinkomst. Själva sinnebilden för 

jordbruksfyrken var ju att den skulle vara beständig över tid, oavsett vem som för 

tillfället förfogade över den. Då var det inte rimligt att delar av jorden skulle avstå 

från att rösta bara för att bondhustrun blivit änka eller maken satt ur stånd att före-

träda hushållet, allra minst att ena byn skulle försvagas i förhållande till den andra. 

Ser man det så var det inte kvinnorna som röstade utan jorden som de ägde, och 

det Wiklund i Stigsjö representerade var således den mantalssatta jordens intres-

sen. 
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Noter del 2 
 

                                                 
1 Där inte annat anges bygger avsnittet på uppgifter ur Lantmäteristyrelsens arkiv, sockenkartor, akt nr. 

X54-1:4, sockenkarta och beskrivning över Stigsjö upprättad år 1854 av lantmätare C. A. Åstrand. 
2 För äldre tid, tidigt 1800-tal och före det omtalas att folket i Gussjö tog sig båtledes till kyrkan i s.k. ”kyrkbåtar”, 

en för varje by och med omlastningsställe/båtbyte i Bölen och Brunne. Se vidare Sjödin (1992b), s. 110.  
3 Jfr Stigsjö kyrkoarkiv, K I, protokoll 22/12 1861 och Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 31/1 1864. 
4Invid Gussjöns södra ände, i Bölen, hade bruket eget omlastningsställe förbi Brunneån, där man tvingades övergå 

till häst. Nyberg (1950), s. 240. 
5 Lantmäteristyrelsens arkiv, sockenkartor, akt nr. X54-1:4, sockenkarta och beskrivning över Stigsjö 

upprättad år 1854 av lantmätare C. A. Åstrand. 
6 Bysågar fanns i bl.a. Ultrå, Risnäs, Boda, Östanvik och Byn. 
7 Ång- och vattensågarna i Bollsta sågade under samma period årligen omkring 100 000 timmerstockar till ett 

värde närmare 250 000 Rd rmt. BiSOS, H. femårsberättelse för Västernorrlands län 1866-70, s. 6ff. 
8 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 11/9 1864.  
9 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 8/4 och 9/9 1877. 
10 Så sent som 1881, i sammanhang med upprättandet av en avverkningsplan för prästboställets skogar, uppgavs 

att ”då här i socknen ingen konkurens vid timmerköp egde rum och således afkastningen af ett mindre antal träd 
torde bli ganska liten, hela afkastningen odelad borde tillfalla boställsinnehafvaren”, d.v.s. någon kappkörning om 

skogarna hade inte börjat från sågverksbolagens sida. Stigsjö kyrkoarkiv, K II, protokoll 1/5 1881.  
11 Tedebrand, Lars-Göran (1972), tabell 7. 
12 En ”hushållsförening” omtalas år 1888 som initiativtagare till belönande av en duktig och trofast dräng i Wike, 

”så mycket mer som det börjar höra till sällsyntheterna att en tjenare mer än ett år qvarstannar hos samma husbon-
de.” Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 12/2 1888. 
13 Socknen begärde befrielse från prebendet redan innan lektor Östling tillträdde 1859. Stigsjö kyrkoarkiv, K I, 

protokoll 24/5 1858. Se vidare brev från tidigare komministern i församlingen, G. H. Nydahl till lektor Hjeltström 
14/7 1913. Delar av brevet är publicerat i Sjödin (1992b), s. 87f. 
14Västernorrlands Läns Kungl. Hushållningssällskap 1805-1904, del 2, (1915), s. 119. 
15 Västernorrlands Läns Kungl. Hushållningssällskap 1805-1904, del 2, (1915), s. 119; BiSOS, H, femårsberättel-
se för Västernorrlands län 1866-70, s. 4. 
16 En första ”hushålsförening” bildades på kommunalstämman i juni 1877 efter uppmaning från hushållningssäll-

skapet och varmt tillstyrkande av kyrkoherde Leufvenius. Tungan på vågen blev att den ” icke skulle medföra 
utgifter.” Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 10/6 1877. Den året därpå omtalade lantbruksföreningen bilda-

des i enlighet med en skrivelse från hushållningssällskapets förvaltningsutskott och var sannolikt en fortsättning på 

den tidigare bildade hushållsföreningen. Hemmansägaren O. A. Borg i Älgsjö blev dess förste ordförande. Ahlbom 
(1880), s. 6; Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 15/9 1878. 
17 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 25/2 1866. 
18 Västernorrlands Läns Kungl. Hushållningssällskap 1805-1904, del 2, (1915), s. 186f och 197. Jfr Stigsjö kom-
munarkiv, ks, A I, protokoll 30/4 1876 och 4/2 1877. 
19 I enlighet med ett cirkulärbrev från hushållningssällskapets förvaltningsutskott beslöts att inrätta en lokal spar-

bankskommitté som skulle ta emot och sätta in pengar i sparbanken eller andra kapitalanstalter. Till ordförande 
valdes kyrkoherde Leufvenius, sekunderad av sju roteombud. Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 28/2 1875. 
20 Ett föreslaget stickspår från Härnösand till inlandsbanan, via Stigsjö, Viksjö och Graninge, föll under 1870-talet 

på att den senare drogs genom Ånge istället för Graninge. Se vidare Godlund (1962), s. 412. Jfr Stigsjö kommun-
arkiv, ks, A I, protokoll 4/12 1870 och 4/2 1872. 
21 Enligt det förslag som anfördes av bl.a. O. A. Borg i Älgsjö och N. E. Wiklund i Smöråker skulle banan passera 

kommunen längs sträckan Nygården-Hamre-Kyrkan-Ultrå-Skjollsta-Hanaberg. Kommunalstämman beviljade ett 
anslag på 800 kronor för en förberedande detaljundersökning, naturligtvis i syfte att påverka berörda myndigheter 

för den påyrkade dragningen. Alla var emellertid inte lika förtjusta i projektet. Som motskäl framfördes dels 

synpunkter på att idén var lönlös, dels att en eventuell järnväg skulle förstöra flera hemman, den sistnämnda 
åsikten företrädd av flera berörda bönder. Anslaget beviljades slutligen med röstsiffrorna 1118-518. Stigsjö kom-

munarkiv, ks, A I, protokoll 12/3 och 16/7 1893. Först 1925 upprättades järnvägsförbindelse mellan de båda 

kuststäderna, men då i en sträckning närmare kusten. Se vidare Godlund (1962), s. 419-423.  
22 Ångbåten ”Långsjön” sattes i trafik sommaren 1898 för att på sträckan Skjollsta – Hållänge dels bistå vid flott-

ningen, dels idka persontrafik. Men det blev bara en parentes. Sjödin (1992b), s. 108. 
23 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 21/5 1871. 
24 En ny, större och ändamålsenlig väska inköptes för kommunens räkning av häradsdomaren Pehr Larsson i 

Bölen. Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 30/12 1872. 
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25 Våren 1871 beslöts att kommunen skulle göra en anhållan hos postverket om ersättning med 80 öre per mil för 

att i egen regi upprätthålla en posttur mellan Härnösand och Viksjö. Hemmansägaren Israel Nordlander i Solberg 
erbjöd sig att köra på sträckan Härnösand-Solberg-Viksjö och kan således ha varit den förste brevbäraren, oklart 

dock om kommunen på egen hand sköt till summan efter att förhoppningarna om ”statens mellankomst” kommit 

på skam. Klart är däremot att handlanden Lindblom i februari 1872 erhöll fullmakt att hämta ut Stigsjöförsändel-
serna på postkontoret i Härnösand; detta mot en årlig ersättning på 5 Rd från Stigsjöborna. Från årsskiftet 1872/73 

fraktades väskan med postverkets Viksjötur. Poststationen i prästgården öppnade 1 januari 1875. I samband med 

att Leufvenius ville sluta som föreståndare våren 1883 höjdes lönen från 50 till 100 kronor för att visa kommunens 
uppskattning och blidka honom att stanna kvar. Kommunen och postverket svarade för halva kostnaden var. 

Dessutom beviljades fria postskjutsar mellan Ultrå och prästgården. Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 4/2 

1872, 30/12 1872, 2/8 1874, 30/12 1878 och 11/3 1883. Se även Sjödin (1992b), s. 120f. 
26 Ahlbom (1880), s. 25. Inkommande post anlände vintertid till Stigsjö på tisdag förmiddag. 
27 Som villkor till 1883 års beslut om tillskottslön för postföreståndaren föreskrevs från 1888 att den under veckan 

ankommande posten ”af honom sjelf eller genom tillförlitlig person påföljande Söndag utdelas å kyrkovallen”, 
sannolikt var detta i anslutning till att Leufvenius lämnade befattningen och den naturliga kopplingen till kyrkan 

därmed upphörde. Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 21/10 1888, se även protokoll 23/10 1892. 
28 Stigsjö kyrkoarkiv, K I, protokoll 23/11 1862. 
29 Nyårsafton 1864 lämnade Lundquist på egen begäran ordförandeskapet p.g.a. sjukdom, förmodligen kände han 

vartåt det barkade med hälsan. Lundquist avled kort efteråt. Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 31/12 1864. 
30 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 19/2 och 5/3 1865. 
31 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 27/12 1866. 
32 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 27/12 1866. 
33 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 10/2 1867. 
34 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 10/2 1867. 
35 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 10/2 1867. 
36 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 24/2 1867. 
37 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 29/12 1870. År 1874 höjdes arvodet till 50 kronor om året, vilket kvar-

stod under Nydahls fortsatta ordförandeskap fram till 1886. Därefter återgicks till och permanentades den ur-

sprungliga nivån, 25 kronor. 
38 Vägfrågor behandlades på kommunalstämman som vilket annat ärende som helst, men ansågs inte i lagens 

mening vara kommunalstämma. Allt som rörde vägbyggnad och väghållning var fram till 1895 ett så kallat onus 

på hemmanen och skulle juridiskt sett skötas som ett möte mellan jordägare. I praktiken bestod skillnaden enbart i 
att den som inte var vägbyggnadsskyldig fick lov att sitta tyst när sådana frågor diskuterades. Hammarskjöld 

(1896), s. 17. 
39 I visionen ingick även att från Viksjö bryta ny väg genom skogen upp till Graninge kommun samt om möjligt en 
anslutningsväg från Antjärn till lämplig hamn. Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 22/8 1880. 
40 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 10/9 1867. 
41 I ett första steg behövdes startpengar. För att finansiera en fackmannamässig detaljundersökning av vägsträckan 
beslöts att ”höra sig för” hos grosshandlare Hansen och konsul Wiborg om de med tanke på sina många brädtrans-

porter på nämnda väg, kunde tänka sig att skjuta till pengar. Hemmansägarna Lars Brunnström i Brunne och Per 

Olof Nydahl i Hamre fick i uppdrag att undersöka saken. Om förhoppningarna där grusades skulle de istället söka 
audiens hos landshövdingen och ”bönfalla för honom” om hjälp åt Stigsjö kommun. Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, 

protokoll 6/10 1867. 
42 Lars Berg (1838-1920) inledde karriären som löjtnant, sedermera kapten vid Väg- och vattenbyggnadskåren. 
Under 1860- och 1870-talen engagerades han i utvecklingen av kommunikationsväsendet i södra Norrland, bl.a. i 

arbetet för järnväg till Sundsvall och som chef för flottningen i Indalsälven 1868-77. Längre fram i karriären 

förtjänar att framhållas att han var landshövding i Norrbottens län 1885-93 och 1893-1903 överdirektör för Väg- 

och vattenbyggnadsstyrelsen. Även ledamot av första kammaren 1890-99 och 1902-10. Nordisk Familjebok 

(1904), s. 1429f. 
43 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 29/12 1867. 
44 Beslutet förutsatte att statsanslag beviljades motsvarande 2/3 av budgeterad kostnad, det vill säga 5400 kronor, 

samtidigt som de vägbyggnadsskyldiga förband sig att gemensamt kosta på den återstående tredjedelen. Stigsjö 
kommunarkiv, ks, A I, protokoll 29/12 1867. 
45 Civildepartementet, E I, volym 994, 5/2 1869, konseljakt nr 36. 
46 Civildepartementet, E I, volym 994, 5/2 1869, konseljakt nr 36, besvärshandlingar från Anders Uddfors m.fl. 
47 Civildepartementet, E I, volym 994, 5/2 1869, konseljakt nr 36, besvärshandlingar från Anders Uddfors m.fl. 
48 Stigsjövägen prioriterades bort av länsstyrelsen. Slutgiltigt avslag meddelades 1870. Som nödhjälpsarbete 

utfördes istället våren 1868 en vägomläggning i Hanabergsbacken, i det fallet egenfinansierat av kommunens 
resterande spannmålsförråd. Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 13/4 och 24/5 1868. 
49 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 23/1 1881. 
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50 Januaristämmans folk, genom hemmansägaren Borg i Älgsjö, svarade på norra sidans ”osanna uppgifter” att om 

länsstyrelsen ”emot all förmodan” skulle upphäva beslutet, så skulle de icke klagande vara beredda att slutföra 
vägen på egen hand. Fortfarande med statsbidrag till 2/3 alltså. Detta löfte frångick man sedermera. Stigsjö kom-

munarkiv, ks, A I, protokoll den 28/3 1881. 
51 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 6/8 1882. 
52 För varje annan vägbyggnadsskyldig som personligen eller genom ombud inställde sig på häradsrätten drogs 

motsvarande röstvärde av från sockenombudens mandat. 
53 Sammanlagt deltog 35 röstande i valet. Den använda röstgrunden torde varit jordbruksfyrk eller fastighetsfyrk. 
Borg och Wiklund samlade 831 respektive 740 fyrk. Kyrkoherde Leufvenius och byggmästare Uddfors kom 

närmast bakom med 249 respektive 198 fyrk, i övrigt hemmansägaren Olof Bystedt i Älgsjö, 36 fyrk, och nämn-

deman Bylund i Bölen, 30 fyrk. Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 6/8 1882. 
54 Wiklund hade fullmakter från byarna Solberg, Smöråker, Ultrå, Skjollsta, Hanaberg, Sunne, Landtjärn och 

Kullarmark. Borgs fullmakter kom från Älgsjö, Vike, Näggjärd och Öje, samt från P. E. Ulander i Uland. Säbrå 

tingslags häradsrätts arkiv, A Ib, volym 11, bilagor till protokoll 22/8 1882, fullmakter. 
55 Hela detta avsnitt baseras, om ej annat anges, på Säbrå tingslags häradsrätts arkiv, A Ib, volym 11, protokoll 

22/8 1882. 
56 Ingen på norra sidan sade sig ha något emot om bönderna på södra sidan själva byggde och underhöll sin väg, 
mot vilket nämndeman Nydahl genmälte att det vore bra mycket lättare för ett flertal hemmansägare att hålla 

byväg än ett fåtal. 
57 Hela detta avsnitt baseras, om ej annat anges, på Säbrå tingslags häradsrätts arkiv, A Ib, volym 11, protokoll 
22/8 1882. 
58 Säbrå tingslags häradsrätts arkiv, A Ib, volym 11, bilagor till protokoll 22/8 1882, fullmakter. 
59 Hela detta avsnitt baseras, om ej annat anges, på Säbrå tingslags häradsrätts arkiv, A Ib, volym 11, protokoll 
22/8 1882. 
60 Västernorrlands läns landskontor, A Va, volym 126, utslag 28/3 1883. 
61 Ett överklagande kunde i den specifika situationen göras på två sätt, antingen genom att de missnöjda med 
domen anförde enskilt besvär i form av en gruppklagan eller genom att de vägbyggnadsskyldiga gjorde ett gemen-

samt överklagande via majoritetsbeslut på kommunalstämman. Fördelen med en gruppklagan var att den enkelt 

kunde totas ihop av berörda bönder utan att motparten behövde blandas in, såtillvida en lågriskstrategi. Nackdelen 

var att en sådan från myndighetshåll riskerade uppfattas som en kopia av samma partsinlaga som tidigare fått 

nobben, följaktligen med små chanser att vinna ändring. Ett kommunalstämmobeslut visade på starkt stöd för 

överklagandet, men här fanns också en risk i att södra sidan kunde samla flest röster och därmed lägga kalla 
handen över hela överklagandeprocessen.  
62 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 29/4 1883. 
63 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 29/4 1883. Kommunalstämmoordföranden Nydahl höll för egen del en 
märkligt låg profil i vägfrågan och tog inte offentlig ställning för eller emot någon av sidorna. Detta kan ha berott 

på att han stod med en fot i båda lägren. För norra sidan talade hemmanet i Älgsjö och att han var omgift med 

hemmansägaren Borgs mor. För södra sidan talade att närmaste släkten, sonen och två bröder, bodde i Hamre och 
Nygården. 
64 För detta argumenterades att det vore ”otillständigt” för stämman att gå emot mot sina tidigare beslut i frågan, 

senast från januari 1881, samt att man befarade det vara för knappt om tid kvar innan besvärstidens utgång för att 
hinna dra det genom kommunen. Skrivelsen var undertecknad av hemmansägarna L. E. Bylund, E. Berlin, E. 

Åmell, A. Uddfors, P. Bylund, L. P. Brunnström, L. Söderlund, P. O. Nydahl, Jonas Bylund, E. Nydahl, P. Ham-

rin, C. G. Nydahl, P. M. Berglund och N. P. Viklund, alla från södra sidan. Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, proto-
koll 13/5 1883.  
65 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 13/5 1883. 
66 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 13/5 1883. 
67 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 13/5 1883. 
68 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 13/5 1883. 
69 Skillnaden mellan fastighetsfyrk och skattetal var att det förra baserades på hemmanens taxeringsvärde och det 
senare på den gamla mantalssättningen i seland. 
70 Avsnittet baseras på Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 13/5 1883. 
71 Avsnittet baseras på Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 13/5 1883. 
72 Stigsjö kommunarkiv, ks, se t.ex. protokoll 25/11 1888, 19/5 och 18/8 1889, 8/2, 30/3, 21/6 och 25/10 1891 

(bl.a. hänvisningar till diverse utslag).  
73 Kyrkostämman bemötte med att han ”ingalunda blifvit oskicklig eller oduglig att vara kyrkovärd derföre att han 

försålt sin fastighet”, men längre än året ut lyckades man inte övertala honom att stanna kvar. Stigsjö kyrkoarkiv, 

K II, volym ?, protokoll den 23/5 och 28/11 1880. 
74  
75 För fler exempel, se Stigsjö kyrkoarkiv, K II, protokoll 17/2 1889 (hemmansägaren L. E. Bylund ville befrias 

som kyrkvärd ett år i förtid, vilket avslogs då han ej kunde uppvisa laga skäl); protokoll 27/12 1905 (hemmansäga-
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ren P. A Starrins begäran om befrielse som kyrkvärd avslogs); Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll den 27/12 

1888 (hemmansägaren Per Sjödéns begäran att bli entledigad som kommunalnämndsledamot avslogs, då ”icke 
lagliga skäl kunde förebringas”). 
76 Stigsjö kyrkoarkiv, K II, protokoll 29/12 1872.  
77 Stigsjö kyrkoarkiv, K II, protokoll 23/5 och 28/11 1880. 
78 Stigsjö kyrkoarkiv, K II, protokoll 19/12 1880. 
79 Stigsjö kyrkoarkiv, K II, protokoll 19/12 1880. 
80 Närmast efter kom hemmansägaren Eric Wiklund i Vike med 525 fyrk. Stigsjö kyrkoarkiv, K II, protokoll den 
3/4 1881. 
81 Stigsjö kyrkoarkiv, K II, protokoll 27/12 1881. 
82 Stigsjö kyrkoarkiv, K II, protokoll 27/12 1884. 
83 Stigsjö kyrkoarkiv, K II, protokoll 28/12 1885 och 27/12 1886. 
84 Ahlbom (1880), s. 6; Modin/Söderberg (1889), inskrivna år 1866; Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 15/9 

1878. 
85 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 27/12 1886. 
86 Valet av Johansson, menade Borg, kunde ifrågasättas eftersom denne inte ägde någon mantalssatt jord och lagen 

bokstavligt tolkad således inte fick delta i överläggningar som bara rörde jorden. ”Jag icke förstår, huru en person 
skall kunna vara ordförande, utan att taga del i frågornas behandling.”  Borgs tolkning att bara jordägare kunde 

leda en jordägarstämma, fanns dock inget stöd för varken i kommunalförfattningarna eller i gällande praxis. Bättre 

befogad var i så fall protesten mot att han själv mot sin vilja valdes in i kommunalnämnden och det bara två år 
efter att han senast utträtt ur den. Det var inte heller olagligt, men onekligen taktlöst från kommunens sida. Stigsjö 

kommunarkiv, ks, A I, protokoll 27/12 1886. 
87 Stigsjö kyrkoarkiv, K II, protokoll 27/12 1888 och 27/1 1889.  
88 Stigsjö kyrkoarkiv, K II, protokoll 27/1 1889. 
89 Boström valdes med 914 fyrk av 18 röstande mot Sjödéns 886 fyrk av 16 röstande. Hemmansägaren P. A. 

Starrin i Brunne fick 30 fyrkar av en röstande. Stigsjö kyrkoarkiv, K II, protokoll 17/2 1889. 
90 Valet stod mellan fyra föreslagna kandidater, förutom Borg hemmansägarna P. A. Starrin i Brunne och Eric 

Wiklund i Ultrå samt torparen Per Eriksson i Boda. Resultat enligt följande: Borg 468 fyrkar, Starrin 251 fyrkar, 

Wiklund 50 fyrkar och Eriksson inga fyrkar alls. Stigsjö kyrkoarkiv, K II, protokoll 27/12 1892.  
91 Tidigare kyrkvärden Lars Nydahl i Älgsjö var den som förde på tal att valet var olagligt eftersom Borg tillhörde 

de redovisningsskyldiga i kommunen. 
92 Stigsjö kyrkoarkiv, K II, protokoll den 15/1 1893. 
93 Stigsjö kyrkoarkiv, K II, protokoll den 15/1 1893. 
94 Stigsjö kyrkoarkiv, K II, protokoll den 15/1 1893. 
95 Vintern 1895 motionerade Borg i egenskap av skolkasseförvaltare om att Johansson, som legat sjuk under 
höstterminen 1894, skulle få 100 kronor i extra löneanslag med fästad vikt vid hans ”nitiska och plikttrogna arbete 

i folkskolans tjänst.” På denna tid var det nämligen så att läraren vid sjukdom var skyldig att själv ordna med och 

avlöna sin vikarie. Kyrkostämman följde Borgs förslag och gav ett frivilligt bidrag. Stigsjö kyrkoarkiv, K II, 
protokoll 10/2 1895.  
96 Borg och Johansson utsågs att anteckna rösterna gemensamt. Stigsjö kyrkoarkiv, K II, protokoll 15/1 1893.  
97 Norberg/ Felton (2009), s. 22f. och 30f. 
98 Se vidare Berglund (1974), kap. 31 och 35. 
99 Graningeverkens arkiv, E.2, utdrag ur brev från förvaltaren Frans Malmberg i Bollsta till brukspatron Gavelius 

1854-67, se t.ex. brev 5/7 1858, 5/9 1862, 9/1 1863, 6/7 1865 och 6/1 1866 (det sistnämnda datumet gällde en fest 
för att fira representationsreformen). 
100 Graningeverkens arkiv, E.2, utdrag ur brev från förvaltaren Frans Malmberg i Bollsta till brukspatron Gavelius 

1854-67, brev 25/2 1861. 
101Graningeverkens arkiv, E.2, utdrag ur brev från förvaltaren Frans Malmberg i Bollsta till brukspatron Gavelius 

1854-67, brev 24/3 1865. 
102 Graningeverkens arkiv, E.2, utdrag ur brev från förvaltaren Frans Malmberg i Bollsta till brukspatron Gavelius 
1854-67, brev 1/9 1865. 
103 Almquist (1909), kap. 8; Olsson (1995), s. 64ff. 
104 Graningeverkens arkiv, E.2, utdrag ur brev från förvaltaren Frans Malmberg i Bollsta till brukspatron Gavelius 

1854-67, brev 15/4 1859. 
105 Graningeverkens arkiv, E.2, utdrag ur brev från förvaltaren Frans Malmberg i Bollsta till brukspatron Gavelius 
1854-67, brev 11/3, 16/3 och 6/4 1861. 
106 Malmberg (1875), s. 47. 
107 Tidning och datum okänt, men sannolikt från sent 1870- eller tidigt 1880-tal. Kopia finns i författarens ägo. 
108 Graningeverkens arkiv, E I, inkommande brevarkiv, volym 106, brev från J. P. Dahlberg till J. E. Gavelius 14/7 

1873. 
109 Malmberg (1875), s. 44f. 
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110 Wedin-Högberg (1987), s. 53ff. 
111 Jfr Burchardt (2004) för en memoarskildring av livet för en sågverkspatron i Gudmundrå, grannkommunen till 
Ytterlännäs. 
112 Graningeverkens arkiv, E I, inkommande brevarkiv, volym 111, brev från J. P. Dahlberg till J. E. Gavelius 15/3 

1879. 
113 Graningeverkens arkiv, E I, inkommande brevarkiv, volym 112, brev från J. P. Dahlberg till J. E. Gavelius 10/5 

1880. 
114 Västernorrlands läns landskontor, E Ib, taxeringslängd för Ytterlännäs socken år 1863. 
115 Ytterlännäs kommunarkiv, kn, D I, fyrktalslängd upprättad 1875. 
116 BiSOS, R, Kommunala rösträtten 1871 och 1892, s. 104.  
117 Ytterlännäs kommunarkiv, kn, D I, fyrktalslängd upprättad 1864. 
118 Ytterlännäs kommunarkiv, kn, D I, fyrktalslängd upprättad 1881. 
119 Ytterlännäs kommunarkiv, kn, D I, fyrktalslängd upprättad 1878. 
120 Ytterlännäs kommunarkiv, kn, D I, fyrktalslängd upprättad 1878. 
121 Persson (1984), kap. 6. 
122 AK protokoll 1891, band 5, nr 48, s. 43, Dahlberg; AK protokoll 1889, band 3, nr 36, s. 36, Dahlberg. 
123 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 18/1 1863. 
124 Lundström förfogade över 9 ½ seland/69 fyrk och Näsström över 11 ½ seland/126 fyrk, klart över medel för 
jordägande. Hambergs hemman, 9 ¼ seland, gav honom 108 fyrk och handelsinkomsterna 250 fyrk. Näsmarks 

jord, 20 ½ seland, gav honom 148 fyrk och handelsinkomsterna 200 fyrk. Malmberg hade 325 fyrk för sin in-

komst. Detta ur 1864 års fyrktalslängd. Östlund förfogade över 69 fyrk för jordägande vid valtillfället 1870, men 
skulle senare i egenskap av gästgivare komma i besittning av betydligt större röstposter. Ytterlännäs kommunar-

kiv, kn, D I, fyrktalslängder för 1864 och 1870.  
125 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll den 23/3 1863. 
126 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll 23/12 1867. 
127 Graningeverkens arkiv, E I, volym 87-88, brev från Frans Malmberg till J. E. Gavelius 10/3 1863. 
128 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 23/3 1863. 
129 Graningeverkens arkiv, E I, volym 87-88, brev från Frans Malmberg till J. E. Gavelius 24/3 1863; Ytterlännäs 

kommunarkiv, ks, A I, protokoll 23/3 1863. 
130 Graningeverkens arkiv, E. 2, utdrag ur brev från förvaltaren Malmberg i Bollsta till brukspatron Gavelius, brev 
den 6/6 1866. 
131 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 16/1 1865. 
132 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 25/10 1869 och 15/5 1870. 
133 Gavelius kunde för övrigt stoltsera med att han år 1843 hade blivit vald till sockennämndens förste ordförande i 

Ytterlännäs (men dock avböjt uppdraget). Det var under den tid i sin ungdom då han bodde på Angsta. Ytterlännäs 

kyrkoarkiv, K I, volym 3, sockenstämmoprotokoll 17/12 1843. 
134 Först valdes Östlund till vanlig ledamot i kommunalnämnden efter hemmansägaren Jöns Mårtensson i samma 

by. Sedan utsågs han till ordförande i samma nämnd efter hemmansägaren Nils Näsström i Näs. Avslutningsvis 

fick han också förtroendet att efterträda nämnde Näsström som ordförande i kommunalstämman. Ytterlännäs 
kommunarkiv, ks, A I, protokoll 12/12 1870. 
135 Ytterlännäs kommunarkiv, kn, F IV, kopia av besvärsutslag (jfr länsstyrelsens besvärsutslag nr 28/1871, 15 

mars). 
136 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 29/1, 13/2 och 5/3 1871.  
137 Stämman utsåg disponent Frans Malmberg på Väja ångsåg att skriva ihop kommunens besvärsförklaring. 

Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 29/1 1871. 
138 Ytterlännäs kommunarkiv, kn, F IV, kopia av besvärsutslag (jfr länsstyrelsens besvärsutslag nr 28/1871, 15 

mars). 
139 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 9/4 1871. 
140 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll 10/7 1873. 
141 Dahlbergs brev till brukspatronen finns samlade i Graningeverkens arkiv, dock inte breven från brukspatronen 

till Dahlberg. 
142 Graningeverkens arkiv, E I, volym 106, brev från J. P. Dahlberg till J. E. Gavelius 15/7 1873. 
143 Graningeverkens arkiv, E I, volym 106, brev från J. P. Dahlberg till J. E. Gavelius 29/7 1873. 
144 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll 4/9 1873. Värt att notera är att Näsmarks och Bodéns negativa inställ-

ning till ett utbyggt skolväsende inte hindrade dem från att själva ställa upp med skollokaler. Hemma hos Bodén 
hade den roterande folkskolan inhysts redan under 1860-talet och efter 1875 kom en av de roterande småskolorna 

att förläggas till Näsmarks gård. Se vidare Berglund (1974), s. 294f. 
145 Bollsta bruk förfogade över 7507 fyrk i 1872 års fyrktalslängd, vilken gällde som röstlängd vid den aktuella 
voteringen. Till det skulle läggas brukspatrons enskilda rösträtt. Ytterlännäs kommunarkiv, kn, D I, fyrktalslängd 

upprättad 1872. 
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146I protokollet heter det att ”flertalet af de vid stämman närvarande icke ville medgifva honom den nämnda röst-

rätten, så länge icke vore behörigen ådagalagt, att han verkligen egde att densamma utöfva.” Ytterlännäs kyrkoar-
kiv, K IIa, protokoll 4/9 1873. 
147 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll 4/9 1873; Ytterlännäs kommunarkiv, kn, D I, fyrktalslängd upprättad 

1872. 
148 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll 4/9 1873. 
149 Ytterlännäs kommunarkiv, kn, D I, fyrktalslängder från 1876 och framåt, se även ks, A I, protokoll 30/12 1876. 
150 I författningstexten formulerades det som att ”i öfverläggningar och beslut om ärenden, som förutsätta afgifter, 
hvilka enligt gällande författning böra utgå endast af i mantal satt jord eller af annan fastighet, må ej andra taga 

del, än de, som sådan jord eller fastighet innehafva.” Hammarskjöld (1896), s. 128. Se även Sillén (1856), s. 3f 

och SFS 1862:13, § 10. 
151 I tidigare forskning har problematiken med röst- och debiteringsgrunderna framskymtat på sina ställen, dock 

utan att lyftas fram. Vad som ändå kan sägas är att debiterings- och röstgrunderna uppenbarligen förekom som 

konfliktkällor i en rad kommuner. Alberto Tiscornia är den som tidigare på bästa sätt nuddat vid frågekomplexet. I 
hans tre mellansvenska undersökningskommuner, Västerfärnebo, Stora Malm och Jäder, var debiteringsgrunderna 

ett vanligt skäl till kommunala besvär. Tiscornia (1992), s. 148-162. 
152 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll 4/9 1873. 
153 Skyldigheten att anskaffa och underhålla ”tjenliga rum” för folkskolan ålåg enligt 1842 års folkskolestadga den 

mantalssatta jorden och matlagen på samma sätt som för kyrko- och prästgårdsbyggnader. 1850 ändrades dock 

ansvarsgrunderna för skolhus på så sätt att ”werk och lägenheter, som äro från kyrkobyggnad befriade, i kostnaden 
för skolhus, så widt den efter hemmantal utgår, deltaga i mån af den rösträtt dem vid sockenstämma, i jemförelse 

med hemman, tillkommer.” SFS 1842:19, § 3 och SFS 1850:35, § 3. 
154 Folkskoleväsendet i dess helhet, inbegripet skolmaterial, uppvärmning och löner, bekostades enligt flera olika 
debiteringsgrunder, bland annat statsbidrag, seland, allmän fyrk och personliga avgifter. Se vidare Sven Nilsson, 

motion AK 1876:25 för en redogörelse av skolans finansiering. 
155Jfr den diskussion som fördes i riksdagen vid mitten av 1880-talet om byggnadsfyrkens ställning som röstskala i 
byggnadsfrågor. I flera motioner till riksdagen 1885 hävdades att byggnadsskyldigheterna ledde till orättvisor mot 

aktiebolagsprincipen, d.v.s. att röstägare för lösfyrk kunde vara med och rösta igenom kostsamma förslag som till 

största delen fortfarande ålåg den i mantal satta jorden att betala för. J. Andersson i Tenhult hävdade i en motion 

att ”sådan som lagbestämmelsen nu är, måste kommunen indelas i grupper, en grupp med rösträtt och ensam 

byggnadsskyldighet, en annan grupp med rösträtt men fri från skyldighet att i kostnaden deltaga.” AK motion 

1885:128, Andersson i Tenhult; jfr även FK motion 1885:13, friherre von Kraemer; Blumenberg (1883), s. 5, 14 
och 129. I Mellquist (1974) s. 151f. ges ett exempel på regelvidrigheter från kommunalstämman i Leksand 1881. 

Ett beslut om järnvägsbidrag på jordbruksfyrkens bekostnad drevs igenom per allmän fyrk, dock upphävdes det i 

efterhand av regeringen.  
156 Ytterlännäs kommunarkiv, kn, G VII, debiterings- och uppbördslängder för åren 1874 och 1877. 
157 Ytterlännäs kommunarkiv, kn, G VII, debiterings- och uppbördslängder för åren 1874 och 1877.  
158Även de nya, efterlängtade värmekaminerna i kyrkan blev föremål för motsättningar. Den första vintern eldade 
man med vanlig ved. Inför den andra vintern ställde brandstodsbolaget som krav att bara koks fick eldas med. 

Sockenborna hade egentligen inte så mycket att välja på såvida man inte ville sitta och frysa igen, men några av 

bönderna satte sig ändå till spjärn och krävde votering. Trots att man egentligen visade sig vara chanslösa. Med 
14 111 fyrk mot 555 fyrk lovade kommunen att följa kraven för brandförsäkring. De förlorande bönderna menade 

dock att ”ej fyrken, utan fastighetsvärdet vara rätta röstgrunden”, varför sågverksbolagen inte borde ha fått rösta 

för alla sina fyrkar när de endast deltog till en fjärdedel i kyrkobyggnadsskyldigheten. Voteringen föregicks av ett 
misstag i kommunikationen mellan ordförande och stämma. Komminister Stjernberg befäste först med sin klubba 

det han uppfattade som ett jakande svar till förmån för koksen, men olyckligtvis så snabbt att många inte fattade 

att de försuttit sin rätt att begära votering. För att inte trampa folk på tårna i onödan eller ”för att icke någon skulle 

kunna anse sin rösträtt kränkt”, fann han det säkrast att se mellan fingrarna och ändå tillåta votering, om inte annat 

för att undvika besvärsprocesser och annat trassel. Frans Malmberg upprördes dock över det ”olagliga” i att ta så 

lätt på regelverket. Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll 26/8 1877 och 17/12 1878. 
159 Detta är exempel på hur 1800-talets folkbildningsambitioner sjösattes på kommunal nivå, se vidare Sjösten 

(1993). 
160 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K II, volym 1, protokoll 4/12 1865. 
161 Malmberg (1875), s. 70. 
162 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 29/10 1878. 
163Efter inventeringen av bokbeståndet anmodades Näsmark att skaffa fram nio saknade böcker (dock beviljades 

han 10 kronor i arvode för sina havda besvär). Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 29/10 1878.  
164 Av de detaljerade föreskrifterna framgår bland annat att skollärare Wahlberg beviljades 20 kronor i årligt 
arvode som biblioteksföreståndare. 
165 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 29/10 1878. Jfr även kn, D I, fyrktalslängd för 1878. 
166 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 29/10 1878. 
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167 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 29/10 1878. 
168 I kyrkorådet ingick vid den aktuella tiden både Olof Fahlén och Erik Fahlén, de båda förgrundsfigurerna i 
kampen om debiteringsgrunderna. Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll 10/8 1880. 
169 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll den 10/8 1880. 
170 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll den 10/8 1880. 
171 I fråga om försäljning skiljdes mellan å ena sidan partihandel, å andra sidan minuthandel och utskänkning. Med 

partihandel, för vilken inga regleringar infördes, avsågs försäljning av brännvin i kvantiteter över 15 kannor. En 

kanna motsvarade cirka 2,6 liter, varigenom partihandelsgränsen sålunda uppgick till drygt 39 liter. Skillnaden 
mellan partihandel, minutering och utskänkning var att de båda förra försäljningsformerna dels krävde en viss 

försåld minimimängd (15 kannor respektive en halv kanna), dels inte medgav förtäring i närheten av försäljnings-

stället. Vid utskänkning fanns ingen minimigräns för hur liten kvantitet som fick säljas, men ofta kombinerades det 
med krav på matservering. K. F. angående villkoren för försäljning av brännwin m.m. den 18/1 1855, § 1-4. Se 

även Nycander (1996), s. 18. 
172K. F. angående villkoren för försäljning av brännwin m.m. den 18/1 1855, § 13. Under 1870- och 1880-talen 
började reglerna tillämpas även på handel med svagare rusdrycker, ett område som fram till dess var i det närmaste 

helt oreglerat. 
173 Som Per Frånberg visat kom den ursprungliga filantropiska intentionen att mildra missbruk och missförhållan-
den genom att frikoppla försäljningen från privatekonomiska intressen snart att överskuggas av exakt det vinstin-

tresse systemet var tänkt att stå fritt ifrån. Städerna och de styrande blev ekonomiskt beroende av brännvinsintäk-

terna. I Umeå var om möjligt stadsmonopolet för brännvin än mer intrikat utformat, då de styrande i fullmäktige 
gick in som privata delägare i bolaget och blev ”stadens brännvinskungar.” Frånberg (1983), s. 24f. Se även 

Lundkvist (1974), s. 275ff; Båtefalk (2000), s. 367f. och Nycander (1996), s. 15-32. 
174 Fördelningssystemet var uppbyggt så att varje stad proportionellt fick de brännvinsmedel som genererades av 
försäljning inom den egna stadsgränsen, medan landskommunernas andelar slogs samman till en gemensam 

länspott, för att sedan fördelas mellan kommunerna proportionellt efter invånarantal. För landskommunernas del 

var det länsstyrelsen som skötte fördelningen av brännvinsavgifterna. 70% av hela den influtna summan lades till 
den pott som sedan skulle fördelas mellan kommunerna utifrån befolkningsmängd, medan 20% gick direkt till 

landstingen och 10% till hushållningssällskapen. Städerna lämnade motsvarande bidrag till landsting och hushåll-

ningssällskap, men behöll den resterande delen själva. 
175 Det förtjänar att nämnas att varken Christer Pettersson (2001) eller Fredrik Sandgren (1999) i sina avhandlingar 

om den tidiga lanthandeln med ett enda ord nämner försäljningen av rusdrycker. Kerstin G:son Berg ger däremot 

en mörkare bild av lanthandelns framväxt på Vätö i Stockholms skärgård. Här framstår lanthandlaren Giljam som 
en första klassens skojare som satt i system att bryta mot alkohollagstiftningen och som inte gick att hejda förrän 

flera dödsfall inträffat till följd av hans verksamhet. G:son Berg (1984), s. 233ff. Även Jansson (1982), s. 106f och 

Frånberg (1983), s. 22, pekar på de mindre vackra bitarna. 
176 Särskilt i södra Norrland fick lanthandeln ett starkt uppsving under 1870-talet med såväl fler som rikare handla-

re än i övriga landet. Sandgren (1999), s. 30, 69 och 140.  
177 Malmberg (1875), s. 53. 
178 Först 1866 kom den första, blygsamma inskränkningen i rätten att servera öl och vin. Anledningen till att även 

de svagare rusdryckerna blev föremål för reglering var att det hade uppmärksammats att de kommit att överta 

brännvinets funktion som berusningsmedel. I ett första steg gjordes utskänkning anmälningspliktig och kunde 
förbjudas om oordning visade sig uppstå. SFS 1866:71, §1 och § 3. 
179Malmberg föreslog i en riksdagsmotion att vin och maltdrycker, såsom lika farliga som brännvinet, skulle 

likställas med brännvin i lagstiftningen. AK motion 1876:110, Malmberg.  
180 Åren 1885 och 1886 fälldes båda för olaga vinförsäljning, i Forsbergs fall även för andra resan olaga brännvins-

försäljning. Ytterlännäs kommunarkiv, kn, A I, protokoll 17/12 1885 och 15/2 1886, samt kn, F IV, skrivelse från 

kommunalnämndsordföranden Backlund till kronolänsman Skogh 12/3 1886. 
181BiSOS, H, femårsberättelse för Västernorrlands län 1871 – 1875, s. 12, s. 9. 
182 BiSOS, H, femårsberättelse för Västernorrlands län 1871-1875, s. 9. Våren 1876 uppgav i stort sett samtliga 

kommunalstämmor i länet att lanthandlarna missbrukade sin rätt och borde förbjudas att sälja rusdrycker överhu-
vudtaget. Ytterlännäsborna kom fram till att lanthandelns medgivna rätt till handel med vin- och maltdrycker visat 

sig vara till stort men för det sedliga tillståndet inom socknen. Det påpekades även problem med olaga brännvins-
försäljning, särskilt i Nyland, och beställningsköp från Härnösand. Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 

20/2 1876. Lanthandeln och rusdryckerna var uppe för upprepad diskussion i riksdagen, bland annat talades om 

lanthandlarna i termer av att ha bidragit till ”allmogens förstörande i både moraliskt och ekonomiskt afseende.”  
”Icke nog med den enskilde individens förderf, får sålunda äfven det allmänna sota för dylika bedragares gerning-

ar.” AK motion 1870:177, M:son Englander. Se även FK motion 1868:78, AK motion1874:29, AK motion 

1875:162, FK motion 1876:18. 
183 Riksarkivet, Finansdepartementet, E Ia, vol. 836, 1/2 1878, nr 31, bilaga till Nils Dahl-

bergs/kommunalstämmans besvärsförklaring; utdrag ur saköreslängd ang. fällda personer för olovlig rusdrycksför-

säljning inom Ytterlännäs kommun år 1877. 
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184 Riksarkivet, Finansdepartementet, E Ia, vol. 836, 1/2 1878, nr 31, utlåtande av t.f. polistjänstemannen i Nyland 

24/12 1877. 
185 Jfr uppgifter i Riksarkivet, Finansdepartementet, E Ia, vol. 898, 3/12 1880, nr 24, besvärsskrivelse av kommu-

nalnämndsordföranden N. R. Backlund m.fl. daterad 4/9 1880. I Ytterlännäs handelsaktiebolag, bruksboden där 

bruksarbetarna handlade de flesta förnödenheter, såldes ingen spirituosa av något slag. Den hade en omsättning på 
177 000 kronor per år i slutet av 1870-talet, låg bara en halvmils avstånd från Nylands salubodar och höll ingen 

försäljning av spirituosa i någon form. Johan Dahlberg, som själv satt i styrelsen, framhöll den som föredömet 

framför andra. ”Torde häraf tillräckligt vara ådagalagdt, att en ´ärlig´landthandel mycket väl, utan lagöfverträdel-
ser, kan bära sig.”  
186 Kommunalnämnden och ”dertill skickliga personer” ute i byarna skulle övervaka efterlydelsen. För överträdel-

ser bestämdes ett vite, 20 riksdaler. Av vitesbeloppet skulle ¾ tillfalla fattigkassan, den resterande fjärdedelen den 
person som anmält lagbrottet. Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll den 27/7 1873.  
187 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll den 28/2 1875. 
188 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll den 25/4 1875. 
189 BiSOS, H, femårsberättelse för Västernorrlands län 1866-1870, s. 6. Detta ställdes mot ”den äldre jordbrukande 

delen af länets befolkning, hvilken fasthellre i allmänhet iakttager ett måttligt och nyktert lefnadssätt.” BiSOS, H, 

femårsberättelse för Västernorrlands län 1871 – 1875, s. 12. 
190 BiSOS, H, femårsberättelse för Västernorrlands län 1871 – 1875, s. 12. 
191 Så tidigt som 1840 hade komministern i Ytterlännäs fått nog av de ”uppträden af alla slag, fylleri, oenighet och 

slagsmål, att ej förtiga en oförskämd osedlighet och lösaktighet” som ”börjat innäsla sig” på och omkring Nylands 
lastageplats. Han förordade därför sockenstämman att ta till hårda tag mot den oroande utvecklingen genom att 

förbjuda och bötesbelägga att, som flera torpare i trakten gjort, upplåta sina hem nattetid som dansstugor för 

utländska sjömän. Begäran beviljades. Ytterlännäs kyrkoarkiv, K I, volym 2b, protokoll den 27/9 1840. 
192 Ytterlännäs kommunarkiv, kn, F IV, citat från avskrift av länsstyrelsens beslutsresolution 1866:5278. 
193 Riksarkivet, Finansdepartementet, E Ia, vol. 836, 1/2 1878, nr 31, utlåtande av t.f. polistjänstemannen i Nyland 

24/12 1877. Jfr AK, protokoll 1890, band 2, nr 22, s. 46, yttrande av J. P. Dahlberg: ”Ty den som känner arbetar-
nes förhållanden, vet, att den ordentlige och samvetsgranne arbetaren på landet, som har familj att försörja och 

sina gamla dagar att tänka på, icke anser sig hafva råd att dagligen i matkorgen medföra öl. Nej, han är belåten, om 

han endast har en mjölksqvätt eller litet svagdricka, hvaremot den oordentlige, den samvetslöse, den mindre 

redbare arbetaren, ofta nog vid ölkrogarne, - jag tvekar icke att med detta namn stämpla en del af de handelsbodar, 

som finnas å landsbygden – påbörjar förstörandet af sin och sin familjs existens.” 
194 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 21/5 1866. 
195 År 1870 initierades förslaget av ”flere af kommunens mädlemmar.” 1872 var det Frans Malmberg på Väja 

ångsåg som tog initiativet. Syftet sammanfattades i att ”söka utrota de många lönnkrogar som nu existerar inom 

Kommun.” Ytterlännäs kommunarkiv, kn, A I, protokoll 6/3 1870 och 1/3 1872; ks, A I, protokoll 22/3 1870, 29/5 
1870 och 17/4 1872. 
196 Intäkterna förvaltades av Bollsta bruk och kom sedermera till användning vid inköp av tomt för fattiggården 

1879. Jfr sammanställda uppgifter ur Ytterlännäs kommunarkiv, kn, A I, protokoll 6/3 1870; ks, A I, protokoll 
18/4 1875 och 30/12 1879; kn, D I, fyrktalslängd upprättad 1874; Riksarkivet, Finansdepartementet, E Ia, vol. 898, 

3/12 1880, nr 24, besvärsförklaring av de icke-klagande genom Johan Dahlberg, daterad 12/10 1880. 
197 Även kommunalnämnden avstyrkte förnyade minuteringsrättigheter. Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, proto-
koll 18/4 1875; kn, A I, protokoll 29/3 1875.  
198 Se t.ex. Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 25/4 1877. 
199 Riksarkivet, Finansdepartementet, E Ia, vol. 836, 1/2 1878, nr 31, utlåtande av kronolänsman August Skogh. 
200 Även om det inte alla gånger låg en smäll på käften i potten, så var det säkert inte utan bryderi att skvallra på 

grannen. För en burlesk, men överdriven populärskildring av lönnkrögeri och lokalpolitik i 1800-talets Hälsing-

land, se Söderman (2005). 
201 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, reservation den 25/4 1880 av Johan Dahlberg till protokollet från den 21/4 

1880. 
202 Dahlberg trodde inte att det skulle bli så lätt att komma åt lönnkrögarna även om man inrättade legal minuthan-
del: ”Man kan snarare antaga att åklagaremakten får svårare än hittills att med lagens arm träffa den brottslige, 

sedan befintligheten af det legala försäljningsstället gav ett slags skydd åt hans samvetslösa rörelse.” Riksarkivet, 
Finansdepartementet, E Ia, vol. 898, 3/12 1880, nr 24, besvärsförklaring av de icke-klagande genom Johan Dahl-

berg, daterad 12/10 1880. 
203 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 23/4 1879. 
204 Ytterlännäs kommunarkiv, kn, F IV, petitionslistan från Axel Unaeus m.fl. i original. Se även kn, A I, protokoll 

den 21/3 1886. 
205 Bruksägaren Frans Kempe personifierade denna ambivalens genom att med bolagsfyrkarna själv förskaffa sig 
minuteringsrättigheten i Anundsjö kommun i norra Ångermanland, samtidigt som han stödde nykterhetsrörelsen 

på industriorterna. Frånberg (1983), s. 88f. (fotnot till uppgifter från Lundberg) och Lundberg (1984), s. 197.  
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206 Uppgifterna i nedanstående stycken är hämtade ur Ytterlännäs kommunarkiv, kn, A 1, protokoll 21/3 1886, 

skrivelse till kommunalnämnden av häradshövding Axel Unaeus m.fl; kn, D I, fyrktalslängd för 1885. 
207 Jfr att när kommunalstämman våren 1876 i ett uttalande tog avstånd från lönnkrögeri och fuskande lanthandla-

re, fann brukspatron Gavelius, som då var ordförande, skäl anmärka ”att ett ganska stort antal personer af arbets-

klassen var nu vid stämman närvarande.” Det var inte bara han själv och svärsönerna som svarade för kommunens 
samfällda mening, tycks han ha velat säga, utan formuleringarna biträddes även av många ur den grupp som 

osedligheten och dryckenskapen underförstått hängde samman med. Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A 1, protokoll 

20/2 1876. 
208 Riksarkivet, Finansdepartementet, E Ia, vol. 898, 3/12 1880, nr 24, besvärsförklaring av de icke-klagande 

genom Johan Dahlberg, daterad 12/10 1880. 
209 De 59 fullmakterna fördelades efter utfärdarens yrke enligt följande: Arbetare 25 st, osäkra 6 st (varav 4 med 
stor sannolikhet arbetare), torpare 5 st, hemmansägare 5 st, handlande 4 st, lots 2 st, bagare 1 st, målare, 1 st, 

skollärare 1 st, murare 1st, läkare 1 st, postmästare 1 st, bankkamrer 1 st, samt fem juridiska personer. Ytterlännäs 

kommunarkiv, ks, A I, protokoll den 20/4 1886. 
210 Ingen av de arbetare som röstade via fullmakt var identisk med någon av dem som undertecknade häradshöv-

dingens lista, vilket kan indikera ett ännu högre deltagande från arbetarhåll. 
211 Riksarkivet, Finansdepartementet, E Ia, volym 836, 1/2 1878, nr 31, besvärsskrivelse från Oscar Nordén date-
rad 21/7 1877. 
212Jfr kronolänsman Skoghs utlåtande: ”Då Nordéns ansökan med afseende på det skick uti hvilken den framträdt 

ej torde kunna vinna nådigt bifall, torde om densamma ej behöfva mycket ordas, men kan jag med afseende på 
behofvet af och skälen för ett utminuteringsställes inrättande uti Ytterlännäs kommun ej annat än instämma med 

hvad Nordén uti sin underdåniga besvärsskrift anfört.” Riksarkivet, Finansdepartementet, E Ia, vol. 836, 1/2 1878, 

nr 31, utlåtande av kronolänsman August Skogh. 
213 Jfr att kronofogde Dryselius på förekommen anledning ansåg att Nordén ”för sin egen person” var olämplig att 

”den ifråga satta handeln med urskiljning bedrifva.” Riksarkivet, Finansdepartementet, E Ia, vol. 836, 1/2 1878, nr 

31, utlåtande daterat 4/1 1878. Kommunalnämnden yttrade sig inte i frågan om vem som borde få utöva en even-
tuell minuteringsrättighet, bara att en sådan i sig borde beviljas, dock kan det tolkas som ett försök att skapa 

distans till Nordén. Ytterlännäs kommunarkiv, kn, A I, protokoll 21/3 1877.  
214 Riksarkivet, Finansdepartementet, E Ia, vol. 836, 1/2 1878, nr 31, bilaga till Nils Dahl-

bergs/kommunalstämmans besvärsförklaring, utdrag ur saköreslängd ang. fällda personer för olovlig rusdrycksför-

säljning inom Ytterlännäs kommun år 1877. 
215 Graningeverkens arkiv, E I, volym 110, brev från J. P. Dahlberg till J. E. Gavelius 9/7 1878. 
216 Detta framgår av brev från Dahlberg i Bollsta till Gavelius på riksmötet i Stockholm; ”Inom Riksdagen måtte 

det drifvas mycket spel bakom kulisserna; måtte de beslut som komma att fattas blifva helsosamma. Malmberg är 

nu rent galen; han vill icke höra talas om statens mellankomst i något hänseende och jag befarar högeligen att hans 
själsfränder äro lika besatta.” Två månader senare, i maj: ”Jag tackar mycket för gårdagstelegrammet hvilkets 

innehåll gladt mig. Gubben Malmberg är deremot alldeles ursinnig.” Graningeverkens arkiv, E I, volym 111, brev 

från Dahlberg till Gavelius 15/3 och 9/5 1879. 
217 Ytterlännäs kommunarkiv, kn, A I, protokoll 10/3 1879. 
218 Av dem som deltog vid behandlingen av ärendet var det bara suppleanten Elander i Ed som inte hade deltagit i 

motsvarande beslut året innan. Ytterlännäs kommunarkiv, kn, A I, protokoll 10/3 1879 och 24/3 1880.  
219 Graningeverkens arkiv, E.2. privata brev till brukspatron Gavelius 1875-1894, odaterat brev (1879) från Erland 

Gavelius till J. E. Gavelius. 
220 Citaten i detta stycke är hämtade ur Graningeverkens arkiv, E I, volym 112, brev från J. P. Dahlberg till J. E. 
Gavelius 11/4 1880. 
221 Graningeverkens arkiv, E I, volym 112, brev från J. P. Dahlberg till J. E. Gavelius 11/4 1880. 
222 Ytterlännäs kommunarkiv, kn, D I, fyrktalslängd upprättad 1879. 
223 Riksarkivet, Finansdepartementet, E Ia, volym 898, 3/12 1880, nr 24; kopia av utlåtande från kommunalstäm-

mans ordförande Edström till länsstyrelsen, daterat 8/5 1880. 
224 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll den 21/4 1880. 
225 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll den 21/4 1880. 
226 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A 1, protokoll den 21/4 1880 och reservation den 25/4 1880 av Johan Dahlberg. 
227 Graningeverkens arkiv, E I, volym 112, brev från J. P. Dahlberg till J.E. Gavelius 29/4 1880. 
228 Graningeverkens arkiv, E I, volym 112, brev från J. P. Dahlberg till J.E. Gavelius 29/4 1880. 
229 Förutom den sedvanliga argumentationen tog han fasta på konjunkturläget, nämligen det mindre strategiska i att 
underlätta tillgången på spritdrycker vid en tidpunkt då konjunkturen var på väg uppåt. Det riskerade att leda till 

att de höjda lönerna skulle gå rakt ner i sprittillverkarnas fickor istället för till nödvändighetsvaror. Enligt Dahl-

berg hade erfarenheten, ”bestyrkt af den statistiska vetenskapen”, visat att ”just vid perioder af stegrande arbets-
förtjenster superiet uti en förfärande grad tilltager.” Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A 1, reservation den 25/4 1880 

av Johan Dahlberg till protokollet från den 21/4 1880. 
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230 Jfr Edströms beskrivning av huvudfrågeställningarna och sina egna reflektioner kring dem: ”Onekligt är att 

lönnkrögeriet genom alla de meneder vid domstolarna och andra lagbrott som det medför, samt deri att minderåri-
ga barn så mycket användes härvid är i hög grad demoraliserande, äfvenså att denna olagliga brännvinsförsäljning 

fortgår i stor myckenhet inom denna kommun, i synnerhet vid Nylands lastageplats; och då åklagaremakten tyckes 

stå hjelplös gent emot detta onda, så torde ifrarne för inrättandet af laglig försäljning med brännvin hafva rätt i sitt 
påstående att det ej finnes något annat verksamt medel häremotän en laglig, rätt skött minuthandel. Häremot 

invändes att en laglig försäljning skulle öka konsumtionen och i all synnerhet missbruket af brännvinet och att 

detta skulle, mest för den arbetande klassen, blifva ett värre ondt än lönnkrögeriet. Skulle denna invändning vara 
fullt bestyrkt vore mitt omdöme fattadt.” Riksarkivet, Finansdepartementet, E Ia, volym 898, 3/12 1880, nr 24; 

kopia av utlåtande från kommunalstämmans ordförande Edström till länsstyrelsen, daterat 8/5 1880. Sex år senare 

var tydligen invändningen bestyrkt och omdömet fattat, se vidare Ytterlännäs kommunarkiv, kn, A I, protokoll den 
21/3 1886, skriftlig reservation av ledamoten Oscar Edström mot ett beslut att tillstyrka minuthandel med bränn-

vin. 
231 Riksarkivet, Finansdepartementet, E Ia, volym 898, 3/12 1880, nr 24; kopia av utlåtande från kommunalstäm-
mans ordförande Edström till Kungl. Maj:ts Befallningshavande, daterat 8/5 1880. 
232 Länsstyrelsens utslag överklagades ända upp till regeringsnivå, lett av kommunalnämndsordföranden Backlund, 

men utan resultat. I besvärsprocessen menade man från kommunalmajoritetens sida att Oscar Edström inte hade 
avgett något yttrande som kommunalordförande utan att hans framställning var en partsinlaga i egenskap av 

bruksförvaltare. Eftersom Edströms avstyrkande fick betydelse för länsstyrelsens beslut borde detta därför rivas 

upp, enligt de klagande. Riksarkivet, Finansdepartementet, E Ia, volym 898, 3/12 1880, nr 24. 
233 Ytterlännäs kommunarkiv, kn, D I, fyrktalslängder för åren 1880 och 1881. 
234 AK protokoll 1889, band 2, nr 28, s. 35ff. För stadskommuner hade en begränsningsregel införts 1869, av 

innebörden att ingen enskild fick rösta för mer än 1/50-del av det totala röstetalet. 
235 Tidigare forskning, främst Mellquist, visar hur bilden av ett pågående ”fyrkvälde” satte sin prägel på riksdags-

debatterna om den kommunala rösträtten, sent 1800-tal. Klassiska ideal som ansvar, det allmännas bästa, måttfull-

het, handlingskraft, kunnighet och representativitet dryftades med exempel på motsatsen ute i kommunerna som 
illustrationer. Se vidare Mellquist (1974). 
236 AK protokoll 1889, band 2, nr 28, s. 37ff. Johan Nydahl (1846-1931), prästvigd 1876, tjänstgjorde som pastors-

adjunkt i Gudmundrå 1878-82 innan han slog sig in på politikens bana och hade således egen erfarenhet av att bo 

och verka i en kommun med stort bolagsinflytande. Nydahl var ledamot av andra kammaren 1884-94, 1897-1908 

och 1912-14, i samtliga omgångar som representant för ångermanländska valkretsar.  
237 För Graningeverkens och Dahlbergs del innebar tiondelsregeln, om den hade klubbats igenom av riksdagen 
redan 1889, att bolagets röstetal i Ytterlännäs kommun skulle ha reducerats från 12 307 fyrk till 7211 fyrk, detta 

enligt 1889 års fyrktalslängd. Vid högkonjunktur hade effekten blivit betydligt större med låga röstetal utan mot-

svarande lindring i skattskyldigheten. Ytterlännäs kommunarkiv, D I, fyrktalslängd upprättad 1889. 
238 AK protokoll 1889, band 2, nr 28, s. 41, Dahlberg. 
239 AK protokoll 1889, band 2, nr 28, s. 41, Dahlberg. Jfr AK protokoll 1893, band 4, nr 40, s. 25, Dahlberg. 
240 Andra kammaren biföll men första kammaren bromsade. Först 1901 träffades en kompromiss i form av en 
maximigräns på 5000 röster, alternativt en tiondel av kommunens hela fyrktal, som en enskild fick rösta för. 
241 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, protokoll 27/6 1879. 
242 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, protokoll 15/12 och 30/12 1879. 
243 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, protokoll 24/11 1880. 
244 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, protokoll 19/4 1885. 
245 Ytterlännäs kommunarkiv, kn, protokoll 21/3 1886. 
246 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, protokoll 20/4 1886. 
247 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll 27/7 1886. 
248 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll 28/10 1886 och 31/7 1887.  
249 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll 28/10 1886 
250 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll 28/10 1886. 
251 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll 16/9 1888. 
252 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IVa protokoll 14/6 1893 och K IIa, protokoll den 27/8 1893. 
253 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, protokoll 29/12 1884. 
254 HP 29/3 1915, dödsruna över J. P. Dahlberg. 
255 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, protokoll 2/9 1888. 
256 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, protokoll 27/12 1888 och kn, D I, fyrktalslängd för år 1887. 
257 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, protokoll 26/12 1890. 
258Graningeverkens arkiv, B I, kopiebok 1894, utgående korrespondens, brev från brukspatron J. E. Gavelius till 

disponent Edvard Laurell 11/1 1894. 
259Graningeverkens arkiv, B I, kopiebok 1894, utgående korrespondens, brev från disponent Edvard Laurell till 

brukspatron J. E. Gavelius 12/1 1894. 
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260 Graningeverkens arkiv, E.2, privata brev till brukspatron Joh. Erland Gavelius, volym 2 (1875-1894), brev från 

Erland Gavelius till Edvard Laurell 17/6 1894. 
261 Det breda stödet för Arnström berodde enligt Gavelius dels på att kyrkoherden hade påverkat opinionen, dels på 

att ”det är mycken slägtskap i synnerhet mellan egna bönderna här och folket i Långsele, så de äro nog ense. 

Tydligen hade Laurell i ett tidigare brev undrat över varför inte ortsborna lyssnade mer på bolagsdisponentens 
åsikt i frågan. Gavelius skrev till svar att det vore ”alldeles främmande” för ”norrlänningarnas sjelfständighets 

känsla, att de skulle rätta sig derefter, då i deras smak en annan har så gifvet företräde. De förstå det ej heller utan 

resonera som så det är ju vi som skola höra honom och lefva med honom och hvarför skulle vi ej då få rösta, då vi 
hafva den rätten, på den vi mest tycka om, synnerligast då alla vet det vår Kyrkoherde ock så vill hafva det.” 

Graningeverkens arkiv, E.2, privata brev till brukspatron Joh. Erland Gavelius, volym 2 (1875-1894), brev från 

Erland Gavelius till Edvard Laurell 17/6 1894. 
262 Graningeverkens arkiv, E.2, privata brev till brukspatron Joh. Erland Gavelius, volym 2 (1875-1894), brev från 

Erland Gavelius till Edvard Laurell 17/6 1894. 
263 Graningeverkens arkiv, privata brev till brukspatron Joh. Erland Gavelius, volym 2 (1875-1894), brev från 
Erland Gavelius till Edvard Laurell 17/6 1894. 
264 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll 30/10 1898. 
265 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 31/3 1884, 16/6 och 29/10 1885. Se även protokoll 2/8 1874, om 
besvär i kommunens namn ang. flottning; protokoll 14/4 1884, om anslag till extra posttjänsteman i Nyland; 

protokoll 28/3 1887, val av kronolänsman Skogh till landstingselektorssuppleant; protokoll 22/9 1889, om läkare-

distriktens ordnande; protokoll 22/3 1891, om Norrbottenslagens behövlighet i länet; Ytterlännäs kyrkoarkiv, K 
IIa, protokoll 28/10 1886, om låneansökan för prästgårdsbyggnad  
266 Två voteringar i järnvägsfrågan vid samma kommunalstämma år 1888 räknas i detta sammanhang som en. 
267 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, protokoll 11/10 1896. 
268 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, protokoll 12/5 1889. 
269 Röstberättigade kvinnor förekom i både Stigsjö och Ytterlännäs, främst änkor men också en och annan ogift 

arbeterska. Om detta sägs mer i avsnittet om rösträtten. 
270 Åsa Karlsson Sjögren visar med stöd av blyertsanteckningar i statsrådsprotokollet att kommunalförfattningar-

nas definition av valbarhet till kommunala uppdrag i sista stund byttes ut från ”röstberättigade medlemmar” till 

”män”, d.v.s. den gjordes könsspecifik i motsats till rösträttens könsneutralitet. Detta som ett förtydligande av 

något som tidigare ansetts så givet att det inte explicit behövt uttryckas. Jfr Karlsson-Sjögren (2006), s. 178f. 
271 Kongl. Maj:ts nådiga förordning om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd den 21 mars 1862, § 23 och 24. 
272 Blumenberg (1881), s. 4ff. 
273 Hemmansägaren Hans Hamrins änka i Ultrå utsågs till brandrotemästare, se Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, 

protokoll 27/12 1869. 
274 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 13/5 1883. 
275 Stigsjö kyrkoarkiv, K II, volym 1, protokoll 17/2 1889. 
276 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll 6/5 1866. Ytterligare en hemmansägare röstade för Johan Nilssons 

änkas sterbhus i Näs. 
277 I sammanhang med folkskollärarvalet 1876, då Bodings efterträdare skulle utkoras, hette det att hemmansäga-

ren Israel Nordlanders rösträtt kunde utövas antingen av hustrun eller av förmyndaren Hampus Edström. Inför 

folkskollärarinnevalet 1877 noterades att hemmansägaren Mårten Westerlunds rösträtt skulle utövas av hans 
hustru. Oklart dock om paret använde sig av den möjligheten. Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll 30/7 1876 

och 10/6 1877. 
278Karlsson-Sjögren (2006), s. 178f.  
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Fyrksystemet monteras ner 
 

 

Jag skulle kunna karakterisera denna landsbygdens känsla genom att här omnämna 

en fråga, som har ställts till mig från olika personer, dels bosatta norrut och dels sö-

derut, dels arbetare och dels bönder. Denna fråga var egendomligt nog formulerad 

lika. Den löd så: ´Är det verkligen meningen, att en luffare och en ärlig karl skola 

hava lika mycket att säga på våra kommunalstämmor?´ I denna fråga, mina herrar, 

ligger just vad de känna på landet. De anse, som sagt, att det är en plikt att betala sin 

skatt, vilket man bör uppfylla, om man skall uppträda på våra kommunal-

stämmor.1 

 

Det var den 17 december 1918. Platsen var riksdagens förstakammarsal. Och det 

som överjägmästare Gustaf Barthelson på ovan sagda sätt invände mot handlade 

om införandet av allmän och lika rösträtt på kommunal nivå. Aktiebolagsprincipen 

fick ge vika för personlighetsprincipen. Man skulle i fortsättningen inte ens behöva 

betala sin kommunalskatt för att få rösta. Det historiska beslutet att gå över från 

penningens röst till medborgarens röst tilldrog sig i det politiskt oroliga klimat 

som rådde efter första världskrigets slut. Reformen som skulle träda i kraft våren 

1919 hade under hösten 1918 forcerats fram på urtima riksdagen efter påtryck-

ningar från framförallt socialdemokratin och hot om revolution. På papperet inne-

bar det den största förändringen av den lokala politikens villkor alltsedan 1860-

talet. 

   Från konservativt håll varnades i kammaren för ett annalkande klassvälde med 

mottot ”jag dricker, du betalar.” Den inledningsvis omtalade luffaren användes 

som typexempel på en rotlös, ansvarslös man som varken betalade skatt eller in-

tresserade sig för kommunens bästa. En flyttfågel, som högermannen Ernst Lind-

blad spefullt kallade honom. ”Man tänker mera på luffaren, som driver efter 
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landsvägen”, konstaterade han, ”än man vill sörja för de jordbesittande, lugna och 

sansade bönderna.”2  

   För de konservativa var det en oangenäm tanke att en sådan kringvandrande 

luffare man talade om utan minsta motprestation hädanefter skulle få vara med 

och bestämma i sockenstugan. Likaledes sågs med skepsis på att två drängar till-

sammans skulle komma att få mer att säga till om än husbonden och att bolagsdis-

ponentens röst skulle bli en droppe i havet gentemot arbetarkollektivets hoplagda 

röster. Historikern Harald Hjärne höjde även ett varningens finger för att den folk-

vilja, som skulle komma att göra sig gällande i den demokratiska valrörelsen, skul-

le bli till ”en industriprodukt av partiorganisationerna och deras agitationsmaski-

ner.”3 Andra välkomnade förändringarna. Greve Raoul Hamilton i Ovesholm, 

liberal och vän av det nya, konstaterade med förtjusning att ”miljonärens röst 

kommer hädanefter icke väga mer än backstugusittarens, och torparens inflytande 

blir fullt lika stort som godsägarens. Med andra ord, makten har blivit lagd i fol-

kets händer.”4 

   Vändpunkten nåddes redan vid sekelskiftet 1900, då fyrktalssystemet etappvis 

började monteras ned. Med start 1901 infördes ett tak för hur många röster en en-

skild fick rösta för, 5000 fyrk eller maximalt 10% av det totala fyrktalet i en kom-

mun. Ett knappt decennium senare, 1909, ersattes fyrken av en mer utjämnad 40-

gradig röstskala, som gällde ännu 1918. I rösträttsreformen 1918 behölls en hand-

full moraliska rösträttsstreck, förutom ett brottsstreck även ett utskyldsstreck som 

krävde att skatten skulle vara betald för minst ett av de tre senaste åren, ett fattig-

vårdsstreck för personer med varaktig försörjning på kommunens bekostnad och 

ett konkursstreck. Rösträttsåldern höjdes samtidigt från 21 till 23 år. Det förändrar 

inte på det stora hela den gigantiska omfördelning av röster som det var fråga om, 

från höginkomsttagare till låginkomsttagare, från män till kvinnor. 

   Förutsättningarna förändrades. Men vad betydde det egentligen för den politiska 

kulturen ute i landet? Vi beger oss till ett ordenshus i Väja.  

  

En lärsam kväll 

Den tredje maj 1908 hölls kommunalstämma i Ytterlännäs, för ovanlighetens skull i 

nykterhetstemplet Brödrahemmets ordenshus i Väja. Den före detta handlaren 

Efraim Winberg hade ansökt om att få "idka vin och ölförsäljning till spisande gäs-

ter i gamla spånhyveln vid Grytån.”5 Winberg befann sig i en svår situation eller 

med dåtida språkbruk i en nödställd belägenhet. Med åtta minderåriga barn i 

hemmet att sörja för, men inget jobb och inga pengar i plånboken väntade en 

hungrande försommar för den Winbergska familjen. Såvida inte stämman ville ge 

honom möjlighet att tjäna sitt uppehälle på rusdrycker förstås. Kommunalnämn-

den hade inför stämman enhälligt tillstyrkt Winbergs begäran. Inte kunde man väl 

ha hjärta att neka en försvarslös far att skaffa mat och husrum åt sina barn, hade 

man resonerat, och satt nykterheten i andra prioriteringsrummet. Till syvende och 
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sist var det dock inte nämnden som fattade beslutet och det var därför det hastigt 

hade inkallats till stämma.  

   Arbetaren Johan Klasson vid Väja sågverk, en av de tongivande männen i nyk-

terhetstemplet, var den som först begärde ordet. Högst oväntat förklarade sig den-

ne ge sitt reservationslösa bifall till lössläppandet av krogrörelsen. Genast fick han 

mothugg från en löftestrogen kamrat inom templet. Snart nog utkristalliserades två 

linjer i den livliga debatten, dels den medkännande som tyckte synd om stackaren 

Winberg och inte ville lägga hinder i vägen för hans försörjning. Dels den mer 

dogmatiska nykterhetsfalang som anförd av lärarinnan Selma Vänglund menade 

att det tvärtom var kommunens plikt och ansvar att tvångsomhänderta de oskyl-

diga barnen alltmedan oduglingen till far skickades på arbetsinrättning. Var det 

kanske inte rusdryckerna som gjort att Winberg en gång hamnat i sin svåra situa-

tion? Saken gick till votering, där det kom att bli jämnt. Winbergs öde på arbetsin-

rättning beseglades med en enda rösts övervikt.6  

   Och allt detta trots att Winberg inte existerade på riktigt och trots att den refere-

rade stämman aldrig ägde rum. Vad vi just fått oss till livs är i själva verket en 

inblick i nykterhetsföreningen Brödrahemmets verksamhet. Brödrahemmet var en 

av många kuggar i nykterhetsrörelsens vid den här tiden växande maskineri. Det 

var ingen tillfällighet eller planlös lek att man i Väja valde att ”spela” just kommu-

nalstämma. Som program för aftonens kombinerade underhållning och skolning 

var det välregisserade skådespelet på flera sätt förankrat i den lokala politikens 

praktik och ett underifrån tilltagande intresse för att påverka. Inom nykterhetsrö-

relsen såg man kommunalstämman som ett viktigt medel för att stävja drickandet. 

 

Det ”långa” 1890-talets nykterhetskoalition i Ytterlännäs 

I januari 1906 beslöts på ett möte med Brödrahemmet i Väja att templet skulle sätta 

in en annons i VA och tacka kommunalnämnden i Ytterlännäs för att den ställt upp 

för nykterheten och kämpat emot öppnandet av fler försäljningsställen av öl i Ny-

land.7 Denna kanske något oväntade händelse skulle senare visa sig bli slutpunk-

ten för ett långt 1890-tal, från slutet av 1880-talet fram till 1906, då de lokala mot-

sättningarna i rusdrycksfrågan hade dämpats av en bred konsensus i kommunen. 

Kommunalnämnden, de stora sågverksbolagen och nykterhetsföreningarna arbe-

tade gemensamt för att i görligaste mån bekämpa den råbarkade ölförsäljningen. 

Nykterhetsföreningarna i Ytterlännäs hade runt sekelskiftet utvecklats till en po-

tentiell maktfaktor på den lokalpolitiska arenan, dock inte som en oppositionell 

grupp underifrån utan som en del av etablissemanget, som en stödtrupp till kom-

munalnämnden i dess kamp mot skrupelfria ölförsäljare.8 Man enades kring ölets 

skadeverkningar för allmogen – det vill säga när det dracks omåttligt och i fel kret-

sar, särskilt bland säsongsarbetarna som var den grupp som pekades ut mest.9 Som 

stereotyp framträdde ”Blekinge-Anders”, en ”lös” järnvägsarbetare som kom på 

tal i ett polisförhör 1895 om oordningar runt en krog i Nyland. Flera vittnen berät-

tade om skrik och skrän från järnvägsbygget strax intill och särskilt fördes den 
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ökände ”Blekinge-Anders” på tal. Denne var omtalad för sin våldsamhet och hade 

i sin framfart genom socknen försökt ordna till ett slagsmål utanför krögarna Nor-

lins lokal, dock utan att man kunde bevisa var han fått tag i de berusande drycker-

na.10 

   Som motbild till Blekinge-Anders ställdes den skötsamme arbetaren. Frans 

Malmberg, den gamle disponenten på Väja, talade vid mitten av 1870-talet om 

”den bättre delen af våra arbetare” som ”redbart fullgöra sina arbeten” och ”äro i 

många afseenden offervillige för fosterlandet” och krävde utökad politisk rösträtt 

för dem.11 Supande och slagsmål, det dekadenta liv som fördes på lastageplatserna 

och på sina håll i bruksmiljöerna, hörde till de andra, till en sämre del av arbetare-

befolkningen. När nykterhetsrörelsen slog igenom på 1880-talet var det bland den 

bättre delen av arbetarna som den fick starkast fäste, det vill säga bland de fast 

anställda på sågverken. Många av dem hade redan på 1870-talet tagit ställning mot 

brännvinshandeln. Detta samtidigt som supandet på lastageplatserna och längs 

den framdragande järnvägsrälsen oförhindrat fortsatte. Blekinge-Anders och hans 

gelikar var inga godtemplare. Den skötsamme arbetaren blev på så sätt ett projekt 

inte bara för sågverksägarna, utan även för arbetarna själva att försöka rena så 

många förstörda sinnen som möjligt och återföra dem till den rätta fållan.12 I det 

långa 1890-talet förenades på detta sätt målen för dem som långsiktigt förespråka-

de torrläggning av kommunen och för dem som även fortsättningsvis ansåg att 

ordnad utskänkning hade sitt berättigande.  

   Hösten och vintern 1905 – 1906 var denna koalition ännu intakt. Disponent Dahl-

berg, kommunalnämndsordföranden Fahlén och maskinisten Kempe, gjorde 

gemensam sak på kommunalstämman för att försöka stoppa planerna på ett nytt 

ölminuteringsställe i Nyland. Inför januaristämman upplyste maskinisten Kempe 

Brödrahemmets medlemmar om att ”nästa Söndag blir det en kaftmätning (sic) 

angående ölfrågan i sockenstugan” och uppmanade alla som hade rösträtt att in-

finna sig på stämman och rösta mot, alternativt delta via fullmakt.13 En nästan enig 

kommunalnämnd, vari Kempe ingick som suppleant, motsatte sig planerna under 

åberopande av att sådan försäljning ”är till stor skada för allmogen, hufvudsakli-

gen arbetare och den lösa befolkningen, samt i öfrigt förorsakar oordningar.”14 

Tack vare den breda koalitionen och hög mobilisering till kommunalstämman 

avslogs ansökan enhälligt, ena gången med över 200 röstägare på plats, andra 

gången ”talrikt” besökt.15 På Brödrahemmets tempelmöte på kvällen samma dag 

som stämman hade ägt rum beslöts att man skulle sätta in den inledningsvis omta-

lade annonsen för att ”bringa ett tack till kommunalnemnden” för det stöd man 

känt från dess sida.16 Minoriteten skulle dock senare triumfera då länsstyrelsen 

som beslutande instans beviljade det sökta tillståndet.17 

   Nya förutsättningar, dels i och med skärpt rusdryckslagstiftning, dels genom 

intensiv socialistisk agitation i Ådalen, var det som senare samma år skulle komma 

att slita sönder det ”långa” 1890-talets nykterhetskoalition. 18 Vad som vid en första 

anblick inte märktes så tydligt våren 1906, men som latent låg och pyrde under 
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ytan, var målen inför framtiden, rusdrycksfrågans själva innebörd. Disponent 

Dahlberg och kommunalnämnden var på Brödrahemmets sida till hundra procent 

så länge man inte angrep vad vi kan kalla för den kultiverade utskänkningen. När 

så nykterhetsvännernas mål från hösten 1906 flyttades fram, från ölkörarna längs 

landsvägarna till ölserveringen på Centralhotellet och Hotell Nyland, fick det till 

konsekvens att koalitionens bräcklighet kom i öppen dager. 

 

Institutionaliserat nykterhetspolitiskt samarbete 

Hösten 1906 väcktes av IOGT-logen Folkets lycka i Nyland planer på ett perma-

nent samarbetsorgan mellan kommunens olika nykterhetsföreningar. Detta låg i 

tiden och uppmuntrades från central nivå.19 Petitionslistor som skulle samordnas 

och skickas till kommunalnämnden eller länsstyrelsen, anskaffandet av gemen-

samma nykterhetstalare och inte minst trevlig samvaro nykterister emellan var 

drivkrafter som alla talade för ökat samarbete inför framtiden. Idén var i den me-

ningen långtifrån ny under solen och hade sina rötter både i funktionella och socia-

la faktorer.20 Den omedelbara impulsen för Ytterlännäs del, förutom inspiration 

från centralkommittén i grannkommunen Gudmundrå, torde varit sambandet i tid 

med det första riktiga slaget om Nylandshotellen, vilket gick av stapeln på okto-

berstämman samma år. Förutsättningarna var enkla. Hotellen var tvungna att an-

söka hos länsstyrelsen om tillstånd för att få servera öl och vin till spisande gäster. 

Ett-, två- eller treåriga tillstånd kunde beviljas, Kommunens befogenhet att reglera 

utskänkningen stavades det kommunala vetot, vilket innebar att om både kom-

munalstämman och kommunalnämnden avstyrkte, så hade ansökan avslagits, men 

om den ena av dem eller båda tillstyrkte, så gick ärendet vidare till länsstyrelsen 

för beslut.21 Det gällde med andra ord för nykterhetsvännerna att samla ihop så 

många fyrkar som möjligt.  

   Den 16 september 1906 samlades man i ordenshuset i Nyland, förutom värdlogen 

även templet 719 Brödrahjälten av TO, logen 1224 Syskonkedjan av NGTO och 

Vita bandet, för att på temat samarbete lägga upp strategier för framtiden.22 Noter-

bart är att det från början handlade om ett renodlat Nylandsinitiativ. Föreningarna 

från Väja och Bollsta var inte delaktiga i planeringsarbetet. Noterbart är också att 

mötets initiativtagare, den 47-årige telegrafvaktmästaren Wilhelm Engström, redan 

i sitt inledningsanförande slog an en lokalpolitisk ton genom att peka ut ölut-

skänkningsfrågan som särskilt angelägen för nykterhetsföreningarna att gå fram 

på enad front mot.23 Smeden Johan Säfströms förslag att man skulle hålla gemen-

samma möten ”för dryftande af politiska och kommunala frågor” för att ”göra 

nykterhetsvännerna politiskt vakna” klädde i ord det önskemål som uppenbarli-

gen fanns hos många om att genom samarbete kunna bjuda spritvännerna bättre 

motstånd. Eller som hans dotter Ada uttryckte det: Så länge ölkrogarna finns kvar, 

så kommer ”öldrickande individer” att söka sig dit. Den gemensamma strävan för 

nykterhetsvännerna borde därför vara att få dessa ölrättigheter indragna.24 Detta 

målades upp som den viktigaste framtidsfrågan på det möte som inledde samord-
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ningsprocessen i september 1906, vilket på sätt och vis konstituerade nykterhets-

vännerna som en funktionell politisk gruppering.  

   I den kommitté som skulle arbeta fram stadgar för en blivande centralkommitté 

ingick, förutom nämnde Säfström, också polisuppsyningsmannen Norder, bank-

kamrer Björner, samt lärarinnorna Maria Öberg och Maria Svensson. Maria Öberg 

visade sig för fortsättningen bli en av centralkommitténs absoluta eldsjälar.25 Det 

minner om Brödrahemmets hemsnickrade kommunalstämma på teaterscenen vå-

ren 1908. Vem som kom på idén att arrangera rollspelet vet vi inte, men det är väl 

inte osannolikt att det var samma personer som själva försökte agera på den riktiga 

stämman. Men oavsett hur verklighetstrogen den uppdiktade situationen än var, 

så fanns en sak som inte stämde och som på ett tidigt stadium borde ha fått oss att 

ana oråd redan då vi första gången läste om den stackars Efraim Winberg och hans 

nödställda belägenhet. På en riktig stämma hade inte lärarinnan, om hon ens hade 

varit med i sockenstugan, tagit så aktiv del i debatten som hon gjorde. Kvinnor 

kunde sedan 1889 väljas till kommunala uppdrag, men den möjligheten utnyttja-

des sparsamt. Valet av ledamöter till den nyinrättade barnavårdsnämnden i Ytter-

lännäs vintern 1907 visar på de två viktigaste kriterierna; dels att det hade med 

traditionellt kvinnliga områden att skaffa, dels att de kvinnor som kom ifråga gjor-

de det utifrån sin sociala ställning. De båda kvinnliga ledamöterna blev, föga ovän-

tat, Ingeborg Dahlberg i Väja och Ingrid Flygt i Bollsta, båda hustrur till varsin 

disponent.26 Först när det på 1910-talet blev obligatoriskt med en kvinna i vissa 

nämnder, till exempel i fattigvårdsstyrelsen, släpptes kvinnan på nåder in i det 

kommunala finrummet i Stigsjö, dock inte som fullvärdig förtroendeman utan som 

en extra ledamot utan rotekoppling. Inom nykterhetsföreningarna var däremot 

männen och kvinnorna förhållandevis jämställda. En så engagerad kvinna som 

lärarinnan Maria Öberg från Vita bandet i Nyland kunde därför spela en viktig roll 

inom centralkommittén och i spelet bakom lokalpolitiken, men inte i första taget 

direkt på stämman. 

 

Ett inledande bakslag 

I oktober 1906 beslöt kommunalstämman att, mot nykterhetsvännernas önskan, ge 

sin välsignelse till både Hotell Nyland och Centralhotellet att fortsätta servera öl 

och vin. Det gjordes efter en votering där några av de stora röstägarna tog kom-

mandot med sina röstposter gentemot den numerära majoriteten av nykterhets-

vänner. Mot stämmans beslut reserverade sig hemmansägaren och kommunal-

nämndsledamoten Johan August Nyberg i Stensätter. 27 Vid den förklaringsstämma 

som följde på Nybergs besvär till länsstyrelsen beslöts med 10497 röster av 35 rös-

tande mot 9165 röster av 226 röstande att stämman inte skulle förena sig med den 

klagande.28 Här kan dels noteras den folkliga uppslutningen och dels hur de stora 

röstägarna med fyrktalets hjälp återigen kunde hålla stången mot folkflertalet.  

   Nederlagen för nykterhetslinjen verkar ha lagt sordin över den entusiasm som 

hade präglat planeringsmötet i september. Inte förrän den 27 januari 1907 realise-
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rades planerna vid ett uppföljande möte för godkännande av stadgarna. Först nu 

beslöts att göra inviter till nykterhetsföreningarna från Bollsta och Väja med upp-

maning om att de skulle ansluta sig till det nybildade samverkansorganet Ytter-

lännäs nykterhetsföreningars centralkommitté, i fortsättningen kallad central-

kommittén.29 Till styrelsens ordförande valdes folkskolläraren Per Adolf Altin i 

Sandslån, medlem av både Folkets lycka i Nyland och Framtidens stöd av TO i 

Sandslån, men som representant för den sistnämnda föreningen.30 I ett framåt-

blickande perspektiv syftade strategin uppenbart till att flytta fram positionerna i 

kampen mot rusdryckerna, däribland att torrlägga Nylandshotellen. Hösten 1906 

hade man tvingats erkänna sig besegrade, men med bättre samordning hoppades 

man att det fanns reella chanser att gå segrande ur kommande fajter.31           

 

Måttlighetssupare och drinkare 

Vid ett nykterhetsmöte i Bollsta våren 1908 ställdes följande fråga: Vem står mera 

hindrande i vägen för genomförandet av rusdrycksförbud? Måttlighetssuparen 

eller drinkaren?32 Vad man kom fram till vet vi inte, men gissningsvis landade man 

vid att måttlighetssuparen var den som bjöd hårdast motstånd.33 Nylandshotellens 

utskänkning var inte ämnad för att kroppsarbetare som Blekinge-Anders skulle 

komma dit och berusa sig, utan för att hemmansägaren, faktorn, disponenten och 

särskilt de långväga gästerna skulle kunna få sig ett glas till maten. Detta var 

knappast till förfång för nykterheten, menade man från ”måttlighetssuparnas” 

sida, och avfärdade därmed kraven på att torrlägga hotellen som ren fanatism. I 

municipalnämndens protokoll från 1896 beskrivs Centralhotellet som ”ofta till 

trängsel fyldt af derstädes boende resande”, medan ett annat utskänkningsställe 

sades ha ”sina kunder nästan uteslutande bland den kroppsarbetande befolkning-

en.”34 Den här uppdelningen, en krog för varje kategori av gäster, pekade ut vilka 

som kunde offras. En sak var att gå hårt fram mot arbetarnas ölkrogar där det upp-

stod oordningar. En helt annan sak var att för principens skull ge sig på hotellen. 

Kräftor kräva dessa drycker, heter en välkänd paroll från förbudsomröstningen 

1922. I disponent Dahlbergs version anno 1890-tal hette det istället att ett tidsenligt 

hotell kräva dessa drycker!35  

   För den gamla handelsplatsen Nyland innebar åren runt sekelskiftet och några 

decennier framåt en expansiv fas, guldåldern. Det strategiska läget invid Ånger-

manälvens breddning hade sedan lång tid tillbaka gjort platsen idealisk som hamn 

för omlastning och in- och utförsel av varor. Runt lastageplatsen byggdes mot slu-

tet av 1800-talet upp en miniatyrstad, från 1885 med status som municipalsamhäl-

le, vilket innefattade flera hotell, poststation, telegraf, bankkontor, läkarmottag-

ning, apotek och ett flertal affärer. De industriella framgångarna i Ådalsdistriktet 

drev på utvecklingen, men Nyland var och förblev i första rummet en handelsort 

där näringslivet blomstrade under den tid på året som älven låg öppen. Mindre 

lustiga var de bränder som härjade i hjärtat av bebyggelsen junimånaderna 1887 

och 1888 och förstörde stora delar av byggnationen. Men även om bränderna för-
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stås var en tragedi, så skedde de i en tid av framåtanda och expansion. Det dröjde 

inte länge förrän husen var uppbyggda igen – fast finare, större och som en spegel 

av det moderna samhälle de var en del av. När så kronan på verket, järnvägssta-

tionen, den som gjorde Nylands kommunikationer mot omvärlden mindre bero-

ende av älvens farbarhet, invigdes den 12 december 1893, knöt det an till en lång 

tradition av handel och var samtidigt ett led i den snabba utvecklingen av Nyland 

som en av Ådalens metropoler. Som knutpunkt för såväl sjöfart som tåg, och med 

regionens förnämsta affärsliv längs Storgatan, var framgångarna och den ljusnan-

de framtiden mot seklets slut ett faktum.36 

   Det var således inte bara hotellens servering i sig som hotades, utan än mera 

municipalsamhällets självbild som en liten köping. Om behovet av utskänknings-

rätten sades i en skrivelse från municipalstämmans ordförande, bankdirektören 

Victor Höglin, att det ”torde för de mera sundt och rättänkande medlemmarna i 

kommunen råda endast en mening, nämligen den att sådan bör förefinnas inom 

municipalsamhället, som besökas af en daglig och jemförelsevis stor resande-

ström.”37 Alltså: Orten Nyland behövde utskänkningen. Detta knyter an till Lennart 

Johanssons hypotes om en speciell stationssamhälleskultur, framsprungen ur 

skärningspunkten mellan agrart och modernt samhälle. Johansson sätter in rus-

drycksfrågan i en funktionalistisk teori om alkoholens symbolvärde för identitets-

skapandet inom stationssamhället. Hans poäng är att det primära inte var alkoho-

len i sig, utan utskänkningstillståndet som en kulturell markör som distanserade 

stationssamhället från landsbygden.38 Känslan av att vara annorlunda, lite finare, 

mer bildad och kulturell än ”de andra” kanaliserades genom utskänkningsrätten. 

Det var inget riktigt stationssamhälle som inte hade hotell med rätt att servera 

alkohol till sina gäster. Det var väl ungefär det som också var andemeningen i 

bankdirektör Höglins skrivelse när han antydde att bara en sådan sak som att do-

mare, nämndemän och besökande på tinget ”skola sjelfva (tvingas) medhafva er-

forderligt måltidsdricka” skulle vara ovärdigt för Nyland och i värsta fall på längre 

sikt äventyra dess status som tingsort.39 Genom att ta strid för hotellens ”tidsenlig-

het” markerades således från municipalledningens sida både den upplevda själv-

ständigheten från resten av kommunen, viljan att efterlikna städerna och ambitio-

nen att utvecklas till en egen köping. 

 

Nykterhetsföreningarna och municipalkulturen 

Åren 1909 och 1910 gjordes från nykterhetsvännernas sida halvhjärtade försök att 

resa upp ett motstånd mot ölrättigheterna, men utan att man kom i närheten av att 

infria de förhoppningar som hade rests vid bildandet av centralkommittén. Den 

dåliga uppslutningen hösten 1909, bara 42 röstande, kunde förklaras och ursäktas 

med en kombination av storstrejkens söndringar inom arbetarkåren och kommu-

nalnämndens tillstyrkande av rättigheterna. Förlusten skrevs till 13 214 fyrkar mot 

4044 fyrkar. Året efter hade nykterhetsvännerna inget att skylla nederlaget på.40 

Fyrkskalan var avskaffad och utsikterna att nå framgång bättre än på länge. Men 
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uppslutningen till stämman var fortsatt påfallande skral, vilket straffade sig. Vis-

serligen var man nästan dubbelt så många som sina motståndare, 98 mot 50, men 

det räckte inte. I kapad form var den graderade rösträtten fortfarande en realitet, 

vilket innebar att nykterhetsvännerna förlorade med 617 röster mot 640 röster. Och 

då hade inget bolag behövt rösta heller.41 

   Att centralkommitténs vackra deklarationer inte gett några konkreta resultat stod 

definitivt klart när kommunalstämman hösten 1914 med de hisnande voteringssiff-

rorna 759 - 16 beviljade förnyade utskänkningstillstånd för både Centralhotellet 

och Hotell Nyland.42 Det är förstås rimligt att anta att det fanns fler vid stämman 

som stödde avslagsyrkandet än de enda, två till antalet, som markerade det med 

sina röster, men sannolikt ingav – återigen – utsikten att gå ett givet nederlag till 

mötes en känsla av uppgivenhet och meningslöshet i att ens försöka. En förklaring 

kan vara att incitamentet till att mobilisera blev mindre när kommunalnämnden 

redan hade gett sitt bifall eftersom det då knappast hjälpte vad stämman gjorde. 

Trots det får man intrycket av att engagemanget minskade över tiden. Året innan, 

1913, hade man inte ens röstat om saken, utan både i nämnden och på stämman 

”enhälligt” tagit ställning för utskänkningstillstånden som behövliga. Fabrikören 

Johan Säfström i Nyland, samme man som vid bildandet av centralkommittén sju 

år tidigare talat varmt för att göra nykterhetsvännerna politiskt och kommunalt 

vakna, satt 1913 själv med i nämnden och lät sig nöjas med det beslut som fatta-

des.43 Så vart hade då engagemanget tagit vägen? 

   Man kan spekulera i flera möjliga orsaker. En sådan är att centralkommittén, som 

var tänkt att organisera motståndet, hade sitt säte i just Nyland. Även om före-

ningarna från Bollsta, Väja och Forsed tidigt anslöt till centralkommittén, så hölls 

mötena alltjämt omväxlande på Centralhotellet eller Nya kaféet, det förstnämnda 

symptomatiskt nog ett av de hotell man ville beröva utskänkningsrätten. Flera av 

Nylandsföreningarnas ledargestalter, som smeden Säfström, grosshandlaren 

Hammarlind (suppleant i kommunalnämnden från 1909) och folkskolläraren Altin 

tillhörde själva municipalgemenskapen. Som ledamöter av municipalnämnden såg 

de kanske också fördelar med utskänkningen? Skulle de då följa sin nykterhetside-

ologi eller som Nylandsbor se till municipalsamhällets bästa? Man kan också tänka 

sig att det inte var så roligt att stöta sig i onödan med grannar och vänner? 44 

Hammarlinds affär låg till exempel i samma hus som Centralhotellet. Stöd för 

denna tolkning får vi av veterinären Johannes Modigs upprördhet efter fiaskot på 

stämman 1910, då han på ett möte med Folkets Lycka kort därefter ville ”påpälsa 

logemedlemmarna för deras slöhet.”45 Av protokollet framgår att den fråga som 

Modig väckte, om en logemedlem bör rösta för eller mot hotellutskänkningen, 

föranledde ”en stunds ganska livlig debatt.” Svaret var tydligen inte givet. Till 

saken hör också att flera av de gamla logerna gick till mötes en besvärlig tid under 

1910-talet – med konkurrens från dansnöjen och Folkets Hus.46 Vid tiden för cen-

tralkommitténs bildande 1906 hade logen Folkets lycka haft cirka 150 medlemmar, 

knappt tio år senare hade det minskat till bara drygt en fjärdedel, 40 medlemmar. 



146 

 

Samtidigt hade arbetarinslaget minskat drastiskt och logens medlemsprofil förbor-

gerligats runt namn som fabrikör Hammarlind, bokhandlare Björner och veterinär 

Modig.47 Till sist knäckte ”danssjukan” logen, som 1916 gick i idé.48  

   Men på andra håll i kommunen hände det saker. 

 

Framväxten av en socialistisk nykterhetskompass 

Vad som inte framgick av Brödrahemmets protokoll anno 1908 var att det under 

ytan pyrde ett missnöje hos vissa av åhörarna till den fiktiva kommunalstämman. I 

en krets kring den unge arbetaren Otto Lundin samlades en grupp likaledes arbe-

tande, unga män som inte längre ställde upp på den kristet patriarkala ideologi 

som präglade templet. För dem var det inte lika naturligt att vända sig till dispo-

nenten som sin beskyddare som det alltid hade varit för Kempe.49Att Brödrahem-

met stod på mycket god fot med ”befälet” framgår bland annat av att disponent 

Dahlberg vintern 1906 lånade ut instrument till en liten föreningsorkester på ut-

tryckligt villkor att alla deltagare skulle vara absolutister och tempelmedlemmar.50 

Utrymmet för systemkritik torde därför varit rätt så begränsat. Varken lärarinnan 

Vänglund eller maskinisten Kempe var särskilt radikala av sig, snarare tvärtom.51  

   Utbrytarpionjären Otto Lundin var född 1886 och hade varit medlem i förening-

en sedan sommaren 1906. På luciadagen 1908, efter ett par års medlemskap, hade 

han och ”en hel del ungdommar”, allt som allt 23 män och tre kvinnor, företrädes-

vis 80-talister, tröttnat och beslutat sig för att utträda och bilda en konkurrerande 

förening av socialdemokratiska nykterhetsorganisationen Verdandi.52 Verdandilo-

gen 840 Ungdomsviljan i Väja, som den nya logen kom att döpas till, hade som 

förebild och föregångare logen 537 Angantyr, vilken hade bildats vid Bollsta bruk 

den fjärde januari 1907, även den av en grupp unga sågverksarbetare.53 Senast 1910 

var en tredje loge, 556 Frihet åt alla, igång i Nylandstrakten. Det innebar att socia-

listiska nykterhetsföreningar hade etablerats på samtliga kommunens industrior-

ter.54  

   På sin 18-årsdag i maj 1908 undrade arbetaren Helmer Thungren, under en peri-

od styrelsens ordförande i Bollstalogen Angantyr, om fattigdomen var orsak till 

alkoholismen eller om alkoholismen var orsak till fattigdomen.55 Det var en typisk 

socialt och ideologiskt färgad diskussionsfråga som återkom i olika skepnader på 

Angantyrs möten. Logens tjänstemän föreslog lämpliga frågor att diskutera. Ofta 

hade dessa ett ideologiskt budskap som skulle stärka medlemmarnas övertygelse 

om det nödvändiga i att avskaffa det kapitalistiska samhället och införa socialism. 

Sensmoralen gick ut på att se det uppfattade kausalsambandet mellan kapitalism – 

fattigdom – alkoholism. Alkoholisten rådde inte själv för sitt öde, som den stridba-

re arbetaren Leo Olsson på Bollsta bruk framhöll i ett gästanförande för Brödra-

hemmet 1908.56 Vissa ämnen hade inte alls med alkohol och nykterhet att göra, till 

exempel om katekesplugget inom folkskolan var skadligt för barnens utveckling 

och önskvärdheten av åtta timmars arbetsdag.57 På sätt och vis kan man säga att 

samma fråga, sprungen ur ett och samma ideologiska rotsystem, återkom gång på 
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gång i lätt förklädnad. Ena gången diskuterades om rusdryckerna eller militaris-

men var största hotet mot människosläktets utveckling. En annan gång vad som 

orsakade fattigdomen. Men varje gång hittade man svaret i den materiella grund 

som formulerades så elegant som ”det nuvarande privatkapitalistiska produk-

tionssättet.”58 

 

 
 

       Logen Angantyr i Bollsta. 

 

 

   I blixtbelysning kan brytpunkten mellan en konservativ eller frisinnad nykter-

hetskompass och en socialistisk nykterhetskompass illustreras med den gamle 

Kempes och den unge Lundins val av berättelser att läsa upp som sensmoralisk 

underhållning för ”sina” nykterhetsvänner. En julikväll 1899 läste den förstnämn-

de i Brödrahemmet upp en saga om ett ”lejons trohet mot sin välgörare”, varpå 

framhölls ”huru trohet borde ega rum menniskor och Gud emellan, Efvensom 

Barn och föräldrar emellan, Likaledes mellan arbetsgifvare och arbetare.”59 Den 

sedelärande berättelsen om trohet och samförstånd mellan arbetsgivaren och den-

nes arbetare i en av kristen patriarkal anda präglad samhällssyn ska ställas mot när 

Otto Lundin tjugo år senare för de yngre medlemmarna i Ungdomsviljan läste upp 

”Helvetet” av kände syndikalisten Albert Jensen.60 Berättelsen som sades vara 

mycket ”lärorik” handlade om religionens förbannelse för människan, vilket med 

andra ord gick stick i stäv mot de värderingar som Kempe på sin tid hade mässat 

om. 

   Den radikala atmosfären inom Verdandilogerna understryks av starka koppling-

ar till socialdemokratin. År 1912 ville man inom Angantyr bjuda in en ”kamrat från 

Sandökravallerna”, den nyss frigivne straffången Henning Ståhl, för att medverka 
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på logens årsfest.61 Två år senare, 1914, genomförde man en namninsamling till 

förmån för ”Amaltheamannen” Anton Nilssons frigivande från fängelset i Härnö-

sand. Senare samma år avhölls ”Nya Norrlandsfesten” till förmån för den uppskat-

tade uppstickartidningen från Sollefteå.62 Logens medverkade också i den social-

demokratiska valagitationen, läste och spred propagandabroschyrer, valsedlar och 

arbetarlitteratur. Och fick man välja nykterhetstalare på festerna stod redaktören 

Ivar Vennerström på NN, folkhögskoleläraren Johan Sandler eller ännu hellre den-

nes son Rickard högt i kurs. 63 Oftast fick man dock nöja sig med den som fanns 

närmast till hands, det vill säga ”skolerar” Berglund från Forsed.64  

   På några års sikt ledde den framdragande socialistiska vågen till en mer allmän 

vänstervridning av nykterhetsrörelsen på sågverksorterna i Bollsta och Väja. Bröd-

rahemmet vägrade till en början hyra ut ordenshuset till den nya föreningen. Vid 

ett möte i mars 1909 karakteriserades stämningen som ”strider och otrefligheter” 

föreningarna emellan.65 Men sommaren 1910, efter upprepade och enträgna öns-

kemål från Verdandi om att få hyra lokalen, framgick att de flesta ville gräva ned 

stridsyxan. Nästa steg var att börja hålla gemensamma fester. I januari 1911 anord-

nades på förslag av framtida, socialdemokratiske fullmäktigeledamoten Petter 

Holmberg en gemensam studiekurs i ”ekonomiska spörsmål”, vilket kan anses 

som ett tecken så gott som något på den politisk-ideologiska strömning som gick 

mot vänster också inom Brödrahemmet.66 Samma månad bildade folkskollärare 

Berglunds söner Sten och Enar ungdomstemplet 30 Manhem av TO i Forsed. Här 

kom de socialdemokratiska sympatierna i öppen dager då man senare under året 

bjöd in den succéfyllda, av ungdomsförbundet arrangerade valagitationsturnén, 

”Röda bilen” för ett föredrag.67 

 

Den lokalpolitiska kitteln kokar över – ”det kommunalas” död 

Den utlösande faktorn för de latenta spänningarna visade sig bli kommunalstäm-

mans förnyade bifall till Nylandshotellens ölutskänkning hösten 1915. Av några 

korta standardfraser i protokollet framgår att beslutet togs utan votering.68 Det 

enda som möjligen förebådade en förnyad offensiv från nykterhetshåll var att mi-

noriteten i kommunalnämnden den här gången inte lät sig fogas bakom ett tillstyr-

kande. Tre av ledamöterna hade anmält sina reservationer; fabrikör Säfström, arbe-

taren Anders Grundström i Väja i egenskap av suppleant för konsul Ekman och 

nytillskottet för året, torparen Konrad Våglund från Forsed.69 Våglund, som hade 

valts in i nämnden på decemberstämman 1914, hade vid decenniets början varit 

med och bildat det socialdemokratiska TO-ungdomstemplet Manhem där han 

kamperat ihop med folkskollärarfamiljen Berglund. Kanske var det nu på hans 

initiativ som man beslöt sig för att göra en markering.70  

   När vi nu skriver 1915, så hade generationsskiftet i Forsed precis fullbordats. Den 

yngste av sönerna, Sten Berglund, hade efter sin fars död tagit över ledningen av 

templet Syskonringen. Som uppvuxen i lärarbostaden i Forsed hade denne satsat 

på att gå i sin fars fotspår. Studier vid tekniska elementarskolan i Härnösand, följt 
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av studentexamen 1912 hade lett vidare till folkskollärarexamen år 1914. Det var 

alldeles lagom i tid för att han skulle kunna rycka in för sin då sjuke far och efter 

dennes död aspirera på att få överta lärartjänsten. Skolrådet hade dock velat annat. 

Av två sökande sattes Berglund som andrahandsalternativ. Men stödet för att 

bygdens son skulle få återvända hem visade sig starkt. Hela 450 röstande deltog på 

kyrkostämman i september 1914, bara det ett rekord för ett vanligt lärarval, och av 

dem lade nästan 400 stycken sina röster på den unge Berglund.71 Nyblivne folk-

skolläraren Berglund junior hade således ett starkt stöd i ryggen när han gick in i 

den lokala politiken.  

   Till centralkommitténs möte strax före jul 1915 lämnade Syskonringen och en 

påtagligt uppretad Sten Berglund in en insinuant fråga för behandling. ”Vad har 

Centralkommittén under året uträttat för nykterhetens främjande inom kommunen 

och vad har den särskilt gjort för att förbereda frågan om tillstyrkande av utskänk-

ningsrättigheter till hotellen i Nyland?”72 Det var kulmen på en insändardebatt i 

partiorganet NN under november månad. På ena sidan stod den djupt kritiska men 

anonyma signaturen ”N.O.V”, märk väl initialerna för Verdandi. På andra sidan 

stod Syskonbandets gamle portalfigur, arbetaren och landstingsmannen Axel Sö-

derberg i Bollsta samt folkskolläraren Per Adolf Altin i Sandslån, tillika central-

kommitténs ordförande.73 Saken gällde de båda senares agerande på stämman, 

vilket inte fallit N.O.V. i smaken. Upprördheten gällde att nykterhetsvännerna 

Söderberg och Altin, ställda inför utsikten att ett treårigt utskänkningstillstånd 

skulle beviljas, i pragmatisk anda hade föreslagit en förkortning av tillståndet till 

ettårigt, alltså samma överenskommelse som träffats både 1913 och 1914. Kom-

promissen, en utsträckt hand från Söderberg, även han aktiv inom centralkommit-

tén, till motståndarsidans anförare direktör Sandström, hade enligt Söderberg själv 

två vinnare, dels spritvännerna som slapp undan en onödig och tidskrävande vo-

tering, dels nykterhetsvännerna som trots att de var i minoritet lyckades förkorta 

tillståndets längd, vilket var av särskild vikt eftersom han själv inte trodde att ho-

tellen skötte tillstånden så mönstergillt som man ville göra gällande från föresprå-

karnas sida. Men, som Söderberg framhöll i sitt svar på den öppna frågan från 

N.O.V, trots detta hade han av principiella skäl ropat avslag på ordförandens di-

rekta fråga, även om N.O.V, identifierad som den som suttit alldeles intill honom 

på stämman, råkat missa det.74 Svaret lät inte vänta på sig. 

 

Tänk efter, hr landstingsman, är det alldeles korrekt återgivet vad Ni yttra-

de. Kom ihåg, att jag satt alldeles i närheten av Eder. Och om så skulle vara 

att Ni yttrade vad ni påstår, tycker Ni icke att det blir lite motsägande mot 

Eder vapenbroder Altins förut gjorda påstående, att de hade skött det så bra, 

att det fanns inga skäl, att fråntaga dem rättigheterna. Betänk att Ni säger att 

rättigheterna ej skötts så mönstergillt och ändå talade Ni för beviljande av 

spritserveringsrättigheterna för ett år. Är det icke nog starkt av en princip-

fast nykterhetsvän? – Tänk vilken glädje de måste erfara dessa rusdrycks-
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konsumenter. Nykterhetsvännerna anser det finns inga skäl att avslå deras 

begäran, ja icke ens anser det nödigt att votera om frågan. Ni talar om att Ni 

likväl röstade för avslaget och det så pass högt, att undertecknad som satt 

invid Eder skulle ha hört detta. Ursäkta mig i detta fall om jag ej kände det, 

trots att jag satt invid Eder. Det kom sig nog därav, att undertecknad icke 

trodde, att Ni var en sådan landstingsman som röstade mot det förslag Ni 

talade för. Ett dylikt tillvägagångssätt tror jag icke är något att förorda. Det 

var ju glädjande, att Ni var med och röstade för avslag, men undertecknad 

tror ändå att Ni gjorde nykterhetsfolket en björntjänst genom att Ni talade 

för förslaget, och därigenom uppväckte splittring som gjorde att ordföran-

den kunde taga det parti han gjorde.75 

 

Som måttstock på ett uppdrivet känsloläge fyller citatet sin funktion. Fyra dagar 

dessförinnan, närmare bestämt den 21 november, hade på ett välbesökt möte i Väja 

med ortens båda nykterhetsföreningar, dels Brödrahemmet som värd och dels 

Ungdomsviljan anförda av Otto Lundin, uttalats att Söderberg och Altin svikit det 

förtroende som givits dem, att de agerat på ett för nykterhetsvännerna ofördelak-

tigt sätt och därmed gjort sig förlustiga att ”medräknas i de ärliga nykterhetskäm-

parnas led.”76 Det svek som Söderberg och Altin i egenskap av nykterhetsvänner 

hade begått genom att yrka bifall gjorde dem till avfällingar, till en andra klassens 

nykterhetsvänner. Eller som NN vräkte ur sig om de medlemmar som svek rörel-

sens ideal och gick med spritvännerna i avgörandets stund:  

 

Detta är den skamligaste förrädargärning, som någonsin kan begås. Brottet 

mot nykterhetslöftet är så uppenbart att vederbörande genast böra vräkas ut 

ur rörelsen. De äro inte värda hederligt folks förtroende på något område. 

Detsamma gäller renegaterna. Sådana som finna det ekonomiskt sett mera 

lönande att lämna nykterhetsrörelsen och gå med motståndarna. Med både 

de nämnda kategorierna har nykterhetsfolket nu att göra upp räkningen. 

Och detta blir kanske på ett kraftigare sätt än vederbörande ana.77 

 

Nya Norrlands suggestiva våldsmetaforik med en försmak av hur smockan hängde 

i luften anknöt till ett revolutionärt språkbruk. Så fanns det också klara kopplingar 

mellan nykterhetsledarna och de fackliga och politiska grenarna av arbetarrörel-

sen. Upprorets ledare, folkskolläraren Sten Berglund, hade kommit ut som social-

demokrat och skulle bara några år senare väljas in i riksdagen för vänstersocialis-

terna. Brodern Enar Berglund hade avancerat till partitoppen i det ångerman-

ländska partidistriktet, från 1916 som ordförande för Gudmundrå nedre arbetar-

kommun. Till saken hör också att Nylands municipalsamhälle utgjorde en blå en-

klav i en i takt med rösträttens reformering allt rödare kommun. Långt in på 1930-

talet skulle de borgerliga sympatisörerna i municipalsamhället vara klart fler än 

socialdemokrater och kommunister. Denna borgerliga enklav företräddes i den 
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lokala politiken av samma personer som i den socialistiska klasskampsretoriken 

utgjorde arbetarklassens motståndare. Den borgerliga municipalkulturen ställdes 

mot den röda brukskulturen. På ett målande och känsloladdat sätt anspelades i 

den socialistiska retoriken på konflikterna mellan arbete – kapital, fattig och rik. 

Begreppet ”Nylandsherrarna” fungerade som en symboliskt värdeladdad 

omskrivning av det borgerliga styret i Nylands municipalstämma i allmänhet och 

den vid den här tiden ledande kommunalmannen på orten, direktör Nils Victor 

(Vicke) Sandström, i synnerhet. Som chef för flottningsföreningen sedan 1909 och 

ordförande i municipalstämman sedan 1912 var han, jämsides med bankdirektör 

Höglin, den främste av de ”herrar” som i propagandan målades ut som klassfien-

der.78 

   Trådarna knöts med andra ord ganska starkt ihop mellan de kommunala och de 

politiska fälten. Gränserna mellan ”det politiska” och ”det kommunala” ifrågasat-

tes och kampen för nykterhet drogs in som en del i den stora klasskampen. Striden 

handlade fortfarande om Nylandshotellens utskänkning, men fick en symboliskt 

och känslomässigt djupare betydelse än tidigare. Det handlade framförallt om 

attityder till alkoholen som symbol och representant för ett kapitalistiskt produk-

tionssätt. Inom Verdandi ställdes i förgrunden ett orsakssamband mellan kapita-

lism och alkoholism. Det fick betydelse nu. Inte nog med att direktör Sandström 

personifierade kapitalismen och i förlängningen kunde läggas till ansvar för vad 

spriten ställde till med. Han framhärdade dessutom i att högst medvetet göra sa-

ken värre. På Brödrahemmets fingerade stämma år 1908 hade Vänglund och Kem-

pe varit nöjda bara denne Efraim Winberg kom iväg till arbetsinrättningen. Det 

räckte inte för den växande skara arbetare som bara såg utskänkningen som top-

pen av ett isberg, som en av många frontlinjer att försöka rycka fram över. Genom 

att ”bekämpa” hotellens utskänkningstillstånd kom man från röda Bollsta inte bara 

åt alkoholen, utan gav dessutom herrarna i blåa Nyland en knäpp på näsan.79 

Kampen mot hotellen blev också till en kamp mot samhällsordningen. 

 

Konflikten mellan pragmatism och fanatism 

Kontroversen mellan pragmatism och fanatism, mellan konsensus och konfronta-

tion, i personifiering mellan paren Altin/Söderberg och Berglund/Lundin, var inte 

en isolerad företeelse i Ytterlännäs. Det var ett uttryck för en klyfta vid den här 

tiden inom nykterhets- och arbetarrörelserna om det sätt på vilket man skulle arbe-

ta för att nå sina mål. Det ena pekade framåt mot vad som senare skulle komma att 

kallas för den svenska modellen eller kompromissandan. Det andra representerade 

i högre grad en diskontinuitet och öppnade upp för konflikter. Med facit i hand vet 

vi att retoriken om allt eller intet fick ge vika för förhandlingsbordet under mellan-

krigstiden. I 1910-talets Sverige var många av dem som senare skulle ägna sig åt 

framgångsrikt kompromissande ännu radikala i sinnet.  

   I samma veva som Altin och Söderberg fick sina fiskar varma i Ytterlännäs, så 

briserade en mer än månadslång, hetsig debatt i VA mellan den frisinnade riks-
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dagsmannen Rudolf Sundström från Stigsjö och ett par radikala nykterhetsvänner 

som angrep honom från vänster.80 Den tändande gnistan var ett tal, det så kallade 

Säbråföredraget, som Sundström på uppdrag av Säbrå nykterhetsföreningars cen-

tralkommitté höll på en nykterhetsfest den 28 november. Det som väckte uppseen-

de och gav genklang ända upp i Stockholmstidningarna var att denne verkade ha 

övergett det omedelbara kravet på lokalt veto. Lokalt veto var ett av nykterhetsrö-

relsens viktigaste och mest oeftergivliga krav. Sundström förordade nu istället 

bifall till det förslag till ny rusdryckslagstiftning som den Hammarskjöldska mini-

stären lagt fram för riksdagen.81 I en insändare i NN brast folkskolläraren och 

landstingsmannen Carl Näsman ut i häftiga anklagelser om hur Sundström haft 

mage att framföra sådana ”dekadensåskådningar” på nykterhetsvännernas be-

kostnad. Detta markerade startskottet för en insändarpolemik som ytterst handla-

de om vilken taktik som lämpligen skulle användas för att nå det mål man i grund 

och botten var överens om, det vill säga lokalt veto syftande till rusdrycksförbud.82 

Sundström motiverade i flera långa svarsrepliker sitt avsteg från det renläriga spå-

ret med att hänvisa till de praktiska konsekvenserna av olika handlingssätt och att 

”det bästa bör icke få bli fiende till det goda.”83 Templaren och socialdemokraten 

Näsman lyfte fram risken med en övertygelses urvattning om man började kom-

promissa med dess kärna. ”Tron på Ert nykterhetsvärde kritiseras, man må över-

skatta er eller ej; tron på det lokala vetots nykterhetsvärde kan ock slappas, man 

må överskatta det eller ej. Och det är tron på en saks värde, som frambringar den 

opinion, som duger något till.”84 Även IOGT:s distriktsordförande, Henrik Björk-

lund från Gudmundrå, trädde fram som försvarare av principfastheten, varpå 

Sundström, apropå ”vännen” Björklunds skenande iväg till ”fanatismens dimmiga 

värld”, svarade att ”om B. studerar vår politiska historia under senare tid, skall 

han finna, att det just är den taktik jag i detta fall förordar, som har måst praktise-

ras i vårt parlamentariska liv.” ”Principen allt eller intet är en politik in i det rosen-

rasande.”85 

   För att förstå de båda positionerna, här och i den konkreta situationen i Ytterlän-

näs, måste vi ha klart för oss att ett begrepp som fanatism hade en delvis annan 

normativ betydelse än det har idag. Från moderata nykterhetsvänners och ”mått-

lighetssupares” sida användes det i negativ mening som benämning på den prin-

cipfasta och kompromisslösa hållning som oavsett vilka argument som lades fram 

vägrade rucka på sin ståndpunkt. Men det användes också av de ”fanatiska” nyk-

terhetsvännerna själva som en stolt deklaration av att man inte var köpbara och att 

man aldrig vek av en tum från den rätta linjens politik. Riksdagsman Sundström 

misströstade mot slutet av den andra debattrundan. ”Det är som om jag skulle 

skriva ett språk som ingen förstår”, skrev han klagande och träffade nog ganska 

nära huvudet på spiken där.86 För att tala med Weber, så handlade det om språk-

skillnaden mellan den moraliska värderationaliteten och den materialistiska målra-

tionaliteten. Pragmatikerna, här representerade av Sundström, Altin och Söder-

berg, följde ett målrationellt sätt se till konsekvenserna av de handlingsmöjligheter 
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som stod till buds. Det var bättre att få en tumme än ingenting alls, bättre med 

utökade restriktioner än ingenting alls och bättre med ett ettårigt utskänkningstill-

stånd om alternativet var ett treårigt dito. För Näsman, Björklund, Lundin och 

Berglund var det värderationella dominerande. Nykterhetskampens krav gick inte 

att dagtinga med hur som helst och inte med vem som helst. Att liera sig med 

spritvännerna kunde aldrig rättfärdigas, även om det fick till konsekvens att för-

bättrande lagstiftning stoppades och att utskänkningstillståndet blev treårigt istäl-

let för ettårigt.  

 

Bygdeagitation och generalrepetition 

Inför centralkommitténs möte den 11 december, då Sten Berglunds upproriska 

fråga skulle upp på dagordningen, var sålunda positionerna klarlagda. Men den 

förräderianklagade folkskolläraren Altin tycktes inte rädas att möta sina yngre 

belackare. 87  I morgontidningen betackade han sig för anonyma frågeställare i en 

passning till N.O.V. och uppmanade istället denne att komma till kvällsmötet ”så 

få vi muntligt språkas vid om saken.”88  Det välbesökta mötet inleddes med ett 

föredrag av rektorn på Hola folkhögskola, frisinnade riksdagsmannen Johan Sand-

ler, innan den emotsedda diskussionen mellan frisinnade Altin och socialdemokra-

ten Berglund kom till stånd. Diskussionen beskrevs efteråt som synnerligen lång-

varig, skarp och hetsig.89  Tidigare samma år, vårvintern 1915, hade verdandisten 

Otto Lundin som nyinvald suppleant i centralkommitténs styrelse uttalat ”sin öns-

kan att styrelsen måtte vara waksam för kommunalstämmor” som på något sätt 

vidrörde nykterhetssaken, vilket också styrelsen då hade lovat.90 Nu vid årets slut 

kunde de många uppretade kommittéombuden konstatera att ”ingenting uträt-

tats.” Det förberedande fotarbetet hade varit obefintligt. Underbetyget gällde i all 

synnerhet styrelsens ordförande Altin, som återigen beskylldes för att ha ”gjort sig 

ovärdig” att föra nykterhetsfolkets talan.91 Denne försvarade sig med att han inte 

fört kommitténs talan vid det aktuella tillfället, utan bara hade sagt sin egen per-

sonliga mening. Det övertygade inte. När den nya styrelsen skulle väljas i januari 

1916 degraderades han till suppleant och Bollsta tog över kommandot. Ny ordfö-

rande blev sågverksarbetaren Helmer Thungren från Angantyr och vice ordföran-

de Sten Berglund från Syskonringen. Från denna tid hölls alla sammankomster i 

Bollsta. Nylands skapelse hade på ett veritabelt sätt kidnappats av Bollsta.92 

   Viktigare än sparkandet av Altin var den målmedvetna strategi som nu lades 

upp under ledning av Sten Berglund. Oktoberstämman 1916 skulle bli det trium-

fens ögonblick då nykterhetsvännerna kom, sågs och segrade. För att aktualisera 

frågan om ”utskänkningsrättigheternas bekämpande” skulle enligt planen anord-

nas offentliga möten med föredrag i god tid före den aktuella dagen. Men det räck-

te inte. I vad man trodde var ett framgångsrecept ingick också ”att bedriva en livlig 

husagitation” för att få alla, oavsett om man hade tidning eller inte, gick i kyrkan 

eller inte, var intresserad av politik eller inte, att känna till vad som var på gång.93 

Att bedriva röstmobilisering var i sig inget nytt fenomen i den lokala politiken. Det 



154 

 

nya nu var att det gavs organisatorisk form. Rutiner och vanor formades som kun-

de komma till framtida användning. Sven Lundkvist menar att det moderna parti-

väsendets sätt att lägga upp valkampanjer och väljarmobilisering ytterst härstam-

made från nykterhetsrörelsens, och då framförallt IOGT:s, valstrategier. Nykter-

hetsrörelsen var först på plan så att säga.94 I Ytterlännäs är det uppenbart att den 

kopplingen finns. Sten Berglund var nykterhetskämpen som ledde mobiliserings-

arbetet hösten 1916. Tre år senare skulle det komma väl till pass i de första full-

mäktigevalen.  

   Men dit var det ännu några år framåt i tiden när planen skulle sättas i verket i 

oktober 1916. Kommunalnämndens sammanträde den tredje samma månad blev 

en flygande start på kampanjen. Med minsta möjliga marginal, fem röster mot 

fyra, röstades för avslag till fortsatt utskänkning.95 Kommunalnämnden var inte 

den plats där avgörandet fälldes, men det byggde upp förväntningar inför fortsätt-

ningen. På ett möte i början av oktober i ”agitationsfrågan” beslöt centralkommit-

tén att man ”för vinnande av största möjliga uppslutning av medborgare” skulle 

dela in socknen i distrikt och utse ombud med uppdrag att ”leda agitationerna.” 

Man skulle också ”genom opinionsmöten och bygdeagitation” sprida upprop och 

fullmaktsblanketter.96 Ett cirkulärbrev skickades ut till alla nykterhetsföreningar 

med begäran om assistans. Det lästes redan samma kväll upp på ett tempelmöte 

med Brödrahemmet. Den proklamerade uppmaningen ”om envist arbete mot 

Krogrörelsen i Nyland” och om att ”samlas mangrant till Oktoberstämman” resul-

terade i att en kommitté tillsattes för att ”ordna om samarbete.”97 Vad det rent 

konkret innebar vet vi inte. Men i ett instruktionsblad från arbetsutskottet i Södra 

Ångermanlands Nykterhetsförbund inför förbudsomröstningen 1922 gavs följande 

anvisning för by- och ortsombuden, vilket rätt väl torde spegla den agitationskul-

tur som kan ha kommit i fråga: 

 

Ombud skall grundligt genomagitera sitt verksamhetsområde; förskaffa sig 

noggrann kunskap om hur varje röstberättigad ställer sig till förbudssaken; 

underrätta ledningen om vilka särskilda åtgärder böra vidtagas för de neu-

trala och likgiltiga; stå i ständig förbindelse med de röstberättigade inom sitt 

område och icke anse sig ha fullgjort sin skyldighet, förr än alla inom områ-

det har förklarat sig skola rösta för förbudet.98 

  

För att underlätta samröstande hade Sten Berglund beställt och rekvirerat 1000 

förtryckta fullmaktssedlar som skulle spridas i kommunen dagarna innan oktober-

stämman. Som kronan på verket infördes ett upprop i NN dagarna före avgörandet 

med uppmaning om att rösta nej.99 

 

En misslyckat lyckad generalrepetition 

I avgörandets stund kom närmare 150 röstinnehavare till kommunalstämman, som 

vanligt fler nykterhetsvänner än så kallade spritvänner och många beväpnade med 
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fullmakter.100 Även många kvinnor hade mobiliserats, till exempel fullmaktsrösta-

de torparen Våglund för Johanna Vestin och veterinär Modig för Kristin Norlan-

der. Allt som allt deltog nio kvinnor via fullmakt, vilket ger en antydan om att det 

vid denna tid började bli allt vanligare att kvinnor utövade sin rösträtt. En del tor-

de dessutom ha röstat på egen hand, till exempel lärarinnorna Vänglund och 

Öberg, som knappast skulle låtit sina röster gå förspillda. 

   Utskänkningsfrågan skulle normalt sett avgöras mot slutet av stämman, men i 

sista stund ändrades dagordningen och den flyttades upp som första punkt. Det 

ovanliga draget kan tolkas som ett tecken på den blandning av spänd förväntan 

och nervositet som torde ha förelegat hos båda sidorna. Kanske tänkte man att 

”vanligt” folk skulle få en chans att gå hem därifrån så fort som möjligt och de 

”riktiga” kommunalmännen sedan med full koncentration skulle kunna diskutera 

budgetförslaget. Saken gick snabbt till votering. Direktör Sandström och hans 

kamrater från Nyland var på plats. Av nykterhetsvänner märktes bland andra Otto 

Lundin, Helmer Thungren, Axel Söderberg, Johannes Modig och naturligtvis re-

gissören själv, Sten Berglund.101 Likväl visade sig, det numerära övertaget till trots, 

ännu en förlust ha inkasserats för nykterhetsvännerna när utfallet av den för båda 

sidor jämna och ovissa omröstningen hade räknats samman. Med hjälp av den 

graderade rösträtten och bolagsrösträtten hade man från Nylands municipalsam-

hälle lyckats med konststycket att rädda hem segern trots det idoga förberedelse-

arbete som Sten Berglund och centralkommittén lagt ned. För utskänkningsrätten 

röstade flera juridiska personer, däribland direktör Sandströms flottningsförening.  

   Det jämna utfallet, 1031 röster av 76 röstande för bifall mot 1021 röster av 175 

röstande för avslag, var retfullt för de förlorande på flera sätt. Johannes Modig 

reserverade sig misslynt mot att fullmakten från Nylands ångsågsaktiebolag god-

känts och på sätt och vis fällt avgörandet, men bakom detta låg nog snarare än 

verkligt mygel besvikelsen över att ha varit så nära men inte nått ända fram.102 

Allvarligare var den kritik som från det socialdemokratiska partiorganet riktades 

mot nykterhetsvännerna själva och deras bristande engagemang och vilja att ställa 

upp för sina ideal. NN skrädde inte orden över de brott som återigen begåtts av 

organiserade nykterhetsvänner. Uppbragt konstaterades att ”i spritherrarnas led 

stodo flera organiserade nykterhetsvänner. Dessa drogo sig ej för att personligen 

eller medelst fullmakt bringa våra motståndare segern.”103 Men mer positivt, och 

det som gjorde att man kunde bära förlusten med heder, var att man denna gång 

enligt tidningen skött sina kort bättre än någonsin och att den dag då det skulle 

räcka ända fram till seger var i antågande. Därigenom blickades också framåt mot 

de erfarenheter som kunde vinnas av den snöpliga förlusten för arbetarrörelsen i 

allmänhet, nämligen vikten av att gå och rösta. 

 

Kampmetoderna måste skärpas och undfallenheten mot falska vänner och 

motståndare ge plats för rakryggighet. Och till var man riktas maningen att 

ej sitta hemma och lita på andra. Hade vi denna gång haft en eller ett par till 
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av de våra ute, skulle seger vunnits. Vem vill en annan gång, när det gäller 

viktigare saker, vara den som genom försumlighet gjort vår strid om intet? 

Måtte detta bränna sig in i var och en som satt hemma! Det nu fattade beslu-

tet kommer att överklagas. Och skulle det bli en ny omröstning, torde de s.k. 

Nylandsherrarna få hålla inne med sitt hångrin. Att som direktör Sandström 

hyckla förståelse för nykterhetsfolkets arbete hjälper nog ej. Fannatikerna 

skola nästa gång hembära segern trots förrädare och renegater!104  

 

Som antyddes i citatet fanns det ”viktigare saker” att blicka framåt mot, vilket tor-

de ha syftat på kampen för rusdrycksförbud, men säkert också på de kommande 

politiska och kommunala valen. Som generalrepetition för framtiden var det arbete 

som lagts ned och det resultat som uppnåtts inte bortkastat. Sten Berglund hade 

dragit lärdom av att praktiskt organisera en valkampanj. Nykterhetsvännernas 

band som väljare till Berglund hade knutits, band som torde ha varit en fördel när 

denne några år senare skulle leda vänstern i första fullmäktigevalet. De röstberät-

tigade hade också fått sig en minnesbeta om hur viktigt det var på marginalen att 

man inte stannade på sofflocket.  

   Ett år senare skulle nykterhetsvännerna runt Sten Berglund komma att ta nya 

tag, fast då inte genom centralkommittén utan genom nybildade partiorganisatio-

ner. 

 

Politiska partiföreningar etableras 
Den lokala politikens förbindelse till rikspolitiken stavades landstingsvalen. Fram 

till 1908 utsågs landstingen indirekt genom elektorer som i sin tur valdes på kom-

munalstämmorna runtom i länen. Som visats i denna avhandling var det sömniga 

historier som sällan lockade folk till sockenstugan. Så sent som våren 1908, samti-

digt som socialdemokratiska Verdandi höll på att växa sig starkt vid sågverken, 

omvaldes slentrianmässigt och ”enhälligt” disponenten Flygt på Bollsta och tre 

hemmansägare som landstingselektorer för Ytterlännäs.105  Införandet av den 40-

gradiga röstskalan sammanföll för landstingsvalens del med en annan viktig re-

form, det proportionella valsättet. Genom rösträttens reformering och införandet 

av det direkta valsättet blev landstingsvalen genast angelägnare för mindre be-

medlade grupper, vilket bäddade för en snabb politisering. Det som tidigare hade 

klubbats i förbifarten lockade i premiärvalet 1910 så mycket folk att man inte hade 

skuggan av en chans att få plats i sockenstugan, i vare sig Stigsjö eller Ytterlännäs. 

I båda kommunerna tvingades man knalla över till kyrkan.106  

   Scenbytet våren 1910 vittnar om hur partipolitiken och den nyvakna uppmärk-

samheten kring valen måste ha slagit ned som en bomb i lokalsamhället. Den nye 

landstingsmannen organiserades av de politiska partiernas regionala valkretsor-

ganisationer, i detta fall inom Ångermanlands södra landstingsvalkrets.107 De 

Lindmanska reformerna drev indirekt på bildandet av lokala partiavdelningar, då 

landstingsmännen mer som regel än undantag spelade viktiga roller i sina hem-
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kommuner. De moderata samordnades till exempel av Södra Ångermanlands mo-

derata valkretsförbund. I stadgarna fastslogs att förbundet syftade till att leda hö-

gerns valarbete vid riksdags- och landstingsvalen, men även till att utgöra central-

organisation för all högerpolitisk verksamhet i valkretsen.108 De andra partiernas 

valkretsorganisationer slängde sig med liknande formuleringar.109   

   Den politiska kartan i södra Ångermanland kom att ritas om på ett avgörande 

sätt under 1910-talets gång. Den regionala och lokala partistrukturen mot 1910-

talets slut ledde sitt ursprung i organisatoriska nybildningar under valåret 1917. 

Våren 1917 splittrades det socialdemokratiska partiet, då en vänsterfalang under 

ledning av bland andra Ivar Vennerström och Ture Nerman bröt sig ur och bildade 

Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. Det ångermanländska partidistriktet 

följde i stort sett odelat med till det nya partiet.110 Inför valet 1917 bildades också 

det nya bondeförbundets första kretsavdelning i södra Ångermanland. Det nya 

partiet lyckades genom intensivt föreningsbildande muta in ett område mellan de 

frisinnade och högern. Bondeförbundets framgångar hade tidigt under seklet för-

beretts för av de allmänt utbredda agrarföreningar som hade bildats omkring se-

kelskiftet.111 Det tidigare så starka frisinnet stod som decenniets stora förlorare med 

väljartapp både till höger och vänster. Från att ha varit valkretsens klart största 

parti åren omkring 1910, förlorade man 1914 kampen om arbetarna till socialde-

mokratin, varpå man i valet 1917 även utsattes för konkurrens om landsbygdens 

väljare.112 Den nya scenen bestod av ett trepartisystem med bondeförbundet och 

högern som borgerliga alternativ, de frisinnade som ett borgerligt vänsterparti och 

slutligen socialdemokratin/vänstersocialdemokraterna som det utpräglade väns-

teralternativet. 

 

Partipolitiskt organiserande i Stigsjö och Ytterlännäs 

Fram till 1917 var Stigsjö ett frisinnat fäste, i stort sett utan politiska olikheter mel-

lan kommunalmännen.113 I andrakammarvalen 1911 och våren 1914 fick de frisin-

nade omkring 85% av rösterna. Det som bröt den frisinnade idyllen var övergång-

arna till bondeförbundet. Två av de ledande förtroendemännen i kommunen, 

landstingsman Wiklund och riksdagsman Sundström, ömsade under uppmärk-

sammade former skinn och anslöt från start till det nya partiet.114 Wiklund åtog sig 

även uppdraget som gruppledare i landstinget, för vilket han nu blev känd långt 

utanför Stigsjös gränser. I den lokala politiken fick inte partibytet några omedelba-

ra effekter mer att Wiklund, som tidigare varit ordförande för lantmannaförening-

en, satte upp en lokalavdelning med sig själv som ordförande.115 Många bönder 

följde sin ledare i spåren.  

    Om bondeförbundets etablering i Ytterlännäs vet vi mer.116 Den fjärde juni 1917 

bildades lokalföreningen i samband med ett föredrag av partiets resetalare Mån-

son. Ett 50-tal personer, mestadels hemmansägare, antecknade sig för medlemskap 

och till förste ordförande valdes hemmansägaren Olle Höglund i Ed.117 Vid årets 

slut hade medlemssiffran ökat till imponerande 82 personer. I båda kommunerna 
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fick således partiet snabbt en stark ställning som konkurrent om de borgerliga 

väljarna.118  

   Men förutsättningarna var olika. Landstingsman Wiklunds partiförening hade 

ingen konkurrens från höger, utan blev själv högeralternativet, i praktiken det 

enda alternativet, till de frisinnade. I Ytterlännäs var bondeförbundet tvunget att 

förhålla sig till högern, vid den här tiden organiserad genom Ytterlännäs borgerli-

ga förening. När denna borgerliga förening bildades är oklart. Bondeförbundets 

etablering i kommunen innebar ett kännbart väljartapp för de moderata, som tidi-

gare hade kunnat räkna in bönderna bland sina sympatisörer.119 Borgarföreningens 

styrelse leddes av kommunalstämmans ordförande, folkskolläraren Sixten Mo-

gren. I styrelsen ingick fler kända kommunalmän, till exempel smeden Johan Säf-

ström, grosshandlaren Ernst Emanuel Larsson och faktor J. Åström.120 Det tyngsta 

namnet var direktör Sandström, den stridbare flottningschefen som 1918 inledde 

en nära kvartssekellång era som högerns tongivande landstingsman. 

   För socialdemokratin innebar åren kring 1910-talets mitt en pånyttfödelse efter 

några tunga år i spåren efter storstrejken 1909. Valresultaten i Ytterlännäs talade 

sitt tydliga språk. I andrakammarvalet 1914 fick partiet över 50 % av väljarkårens 

sympatier, vilket tre år senare bekräftades i det val som för folkskolläraren Sten 

Berglunds del bar ända fram till riksdagen.121 År 1917 blev ett märkesår i steget 

från nykterhetsföreningar, fackföreningar och ungdomsklubbar till bildandet av 

minst två arbetarekommuner, en i Bollsta och en i Sandslån.122 I Sandslån, där man 

kom att hålla sina möten i templarlokalen, bildades arbetarekommunen den 19 

september under ledning av arbetaren A. G. Norrman. 17 personer tecknade sig för 

medlemskap direkt vid starten, en siffra som fram till slutet av år 1919 steg till ett 

60-tal.123 

   I jämförelse härmed låg socialdemokratin i Stigsjö i sin linda, även om partiet 

sedan 1914 kunde räkna in en skara sympatisörer i valen till riksdagen, sannolikt 

mestadels från skogs- och flottningsarbetare i Gussjö.124 Men frånvaron av lokal 

organisation och naturliga ledare gjorde det svårt att ta upp kampen med frisinnet, 

landstingsman Wiklund och de andra kommunalmännen. Några år in på 1910-talet 

hade sågverksarbetaren Johan Pettersson från Väja-Dynäs slagit sig till ro som 

torpare i Vike och blivit den förste kände socialdemokraten i kommunen. Petters-

son var inte så aktiv i det kommunala livet. Ett par motioner om att bättre annon-

sera kyrkostämmorna är de enda spår man kan finna av honom i protokollen. Men 

som landstingskandidat för vänstern och platsombud i Stigsjö var det till honom 

man från partidistriktet vände sig för att ordna med lokal för agitationsföredrag 

och andra praktiska bestyr.125  

   De frisinnade som tappade sympatisörer såväl till höger som till vänster var stora 

förlorare i båda kommunerna. Den frisinnade föreningen i Stigsjö behöll dock en 

kärntrupp av nykterhetsvänner. Inför valet 1919 kunde man på ledande position 

stoltsera med bland andra folkskolläraren Stattin och hemmansägaren Andersson i 

Uland.126  I Ytterlännäs var kommunalnämndsordföranden Johan Nordin av allt att 
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döma mannen som höll i de frisinnade trådarna, men om detta finns inga säkra 

uppgifter. 

  

Två symboliskt viktiga framgångar för arbetarrörelsen 

I september 1917 bildades Sandslåns arbetarekommun. Att man hade siktet inställt 

på den lokala politiken kom fram redan i första protokollet, där medlemmarna 

”utsåg” en av de sina till ledamot av livsmedelsnämnden. Det handlade förstås 

inte om att utse ledamöter på riktigt, men väl om att kora en gemensam kandidat 

som man sedan skulle kämpa för att få vald på kommunalstämman senare samma 

vecka.127 Att agera kollektivt i den lokala politiken sågs från start som en av före-

ningens viktigaste uppgifter. 

   Senare samma höst väntade en större utmaning. I slutet av oktober var det på 

nytt dags för en dust om Nylandshotellens utskänkningsrättigheter. Centralkom-

mittén gjorde inget väsen av sig denna gång, utan hade helt avpolletterats som 

mobiliserande instans.128 Nykterhetsföreningarna och arbetarekommunerna pro-

pagerade däremot var för sig för avslag. Arbetarekommunerna i Bollsta och Sand-

slån utfärdade röstningsrekommendationer i god tid före stämman och Brödra-

hemmet ställde in ett tempelmöte den aktuella dagen då man räknade med en 

tidskrävande votering. Medlemmarna försågs naturligtvis också med fullmakter i 

förväg.129  

   Samarbetet mellan arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen borgade för en fram-

gångsrik mobilisering. Kommunalstämman beslöt för nu första gången att avstyr-

ka hotellens ansökningar. Bankdirektör Höglin och direktör Sandström reservera-

de sig, men fann det inte mödan värt att begära votering, vilket talar för en mycket 

omfattande mobilisering av nykterhetsvänner.130 Vad det berodde på att nykter-

hetsvännerna lyckades med det man tidigare alltid misslyckats med kan diskute-

ras. En delförklaring kan vara att det jämna loppet ett år tidigare påminde många 

om att alla röster kunde göra skillnad på marginalen. En än viktigare förklaring 

torde varit socialdemokratins pånyttfödelse. En kedjeliknande förstärkning av 

klasskampsupplevelsen inleddes hösten 1916 till följd av livsmedelsransoneringen, 

fortsatte under våren 1917 med hungerdemonstrationer och partiutbrytning, för att 

hösten 1917 resultera i bildandet av en ny arbetarekommun i Sandslån.  

   Vid den så kallade hungermarschen till Nyland den 26 april 1917 kom självaste 

direktör Sandström i skottgluggen för demonstranternas missnöje. Flottningsarbe-

tarna vid Sandslåns skiljeställe såg hur folkmassorna anlände till Nyland och pro-

menerade över isen. De hade inte fått några dyrtidstillägg och såg i det uppkomna 

läget en chans att löneförhandla. Polismännen som vaktade flottningsföreningens 

högkvarter ”Borgen” kunde inget göra åt saken och direktör Sandström tvingades 

till en abrupt löneförhandling med NN-medarbetaren Albert Viksten som motpart. 

Utanför dörren väntade agitatorn Fritz Ståhl tillsammans med enligt uppgift så 

många som 5000 missnöjda arbetare. Några av dem var medlemmar i logen Ang-

antyr, vars fana med texten ”nykterhet, upplysning och människovärde” var på 
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plats. Innan dagen var till ända tvingades Sandström upp på stenmuren utanför 

kontoret för att berätta att han hade gått med på arbetarnas krav om dyr-

tidstillägg.131 

   De avstyrkta utskänkningsrättigheterna på kommunalstämman samma höst 

betydde att arbetarna besegrade Sandström en gång till. Den hårdnande klass-

kampen ger intryck av att ha blivit en vitamininjektion för utskänkningsmotstån-

det som i högre grad än tidigare laddades med politiska dimensioner. 

   Framgången skulle senare gå om intet i sak, då länsstyrelsen gav rätt till Ny-

landsdirektörernas reservationer och trots allt beviljade förnyade utskänkningstill-

stånd. Det lokalpolitiska engagemanget från arbetarhåll fortsatte på nya vägar. 

   Inför kommunalstämman i maj 1918 

gjordes en ny socialdemokratisk 

framstöt, denna gång för att komplet-

tera livsmedelsnämnden med fler 

arbetare. Kravet lades fram som en 

partigemensam motion efter samråd 

mellan föreningarna i Sandslån och 

Bollsta. Motionen bifölls av kommu-

nalstämman utan protokollförda 

mothugg, då det knappast fanns nå-

gon som hade intresse av att sätta sig 

på tvären. Fem nya ledamöter utsågs, 

nämligen arbetarna Bror Thorsson i 

Nyland, Edvard Berglund i Bollsta, 

Konrad Kempe i Väja, Johan Ek i 

Sunnanåker och torparen Johan Elan-

der i Stensätter, samtliga med social-

demokratisk anknytning.132 

    I Sandslån hade man förberett sig 

som om det skulle bli en strid på kni-

ven. Fem dagar förut hade arbetare-

kommunens ordförande A. G. Norr-

man skickats att ”gå in till diriktör 

Sandström” för att begära fri båt-

skjuts till och från kommunalstämman.133 Avsikten var förmodligen att sätta kraft 

bakom partimotionen och bevaka de socialdemokratiska intressena i valet av le-

damöter. Om Sandström gick med på båtskjutsen framgår inte, men omständighe-

ten pekar på att ganska många arbetare torde varit på plats i sockenstugan. Då 

kommunalstämman gick i sämjans spår fick denna uppslutning istället störst ver-

kan på kyrkostämman, där samma dag bland annat skulle godkännas ett skötselå-

tagande för den Dahlbergska familjegraven.  

Direktör Nils Sandström. 
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   Bröderna Dahlberg hade lämnat det jordiska livet våren 1915 och lagts till sista 

vilan i en påkostad grav på Ytterlännäs kyrkogård, mittemot kommunens store 

välgörare, kapten Nyberg den äldre. Den ene broderns änka, Ingeborg Dahlberg, 

ville nu överlåta den framtida skötseln av familjegraven på kommunen. I förväg 

hade hon betalat sedvanliga 400 kronor till kyrkorådet, vilket avsåg vård av graven 

för all framtid.134 För att det skulle gå i lås behövdes ett godkännande från kyrko-

stämman, något som i normalfallet var en ren formalitet. Men detta var inget nor-

malfall, det handlade om två patriarkala gestalter från arbetarrörelsens barndom. 

Bollstaarbetaren Axel Söderberg omtalade några år senare i en artikel i NN hur 

försök att bilda fackföreningar och rösträttsföreningar vid Bollsta bruk under 1880- 

och 1890-talen hade tryckts tillbaka med kraft från bolagsledningen. ”När arbets-

chefen fick kännedom om att en arbetareförening skulle bildas, kallade han till sig 

dessa, som vågade sig stå i spetsen, och hotade dem med avsked.” På samma sätt 

ifrågasattes om Johan Dahlberg någonsin hade haft sina arbetares politiska stöd – 

egentligen: ”När ett val skulle förrättas var det för arbetarna att först infinna sig på 

sågverkskontoret för att få en valsedel med brukspatronens J. P. D. i Bollsta namn 

på. Man hade då således endast ett parti och patronen blev naturligtvis vald.”135 En 

liknande berättelse från Väja förmedlades av sågverksarbetaren Jonas August 

Sundin. 

 

Det hade kommit till disponent Dahlbergs kännedom att arbetarna ämnade 

bilda en socialistisk organisation. Det var en måltidstimme när arbetarna låg 

och vilade på kasernbacken. Då kom Dahlberg dit och intervjuade arbetarna 

i frågan. Hans ord föll så: ´Det är bättre ni bildar en syförening – ty om ni 

bildar en fackförening så skall jag se till att bolaget lägger ned rörelsen! Och 

vad blir det då av er stackare!´ Han blev upprörd och obehärskad. Skräm-

ningsförsöket fick rakt motsatt verkan. En facklig organisation kom till på 

platsen – och den finns ännu.136 

 

De saligen insomnade brukspatronerna blev på detta sätt symboler för ett samhälle 

de socialdemokratiska arbetarna gärna såg följde dem i graven. När arbetarna mo-

biliserade i den lokala politiken ansågs det då vara inte mer än rätt att bröderna 

Dahlberg fick betala ordentligt för sig. Med 1079 röster mot 579 röster beslöts på 

kyrkostämman att utkräva 100 kronor ytterligare för gravskötseln, således att be-

trakta som en postum markering mot det patriarkala styre som de båda Dahlber-

garna stod som representanter för.137  

   Utskänkningsfrågans utgång hösten 1917 och den postuma markeringen mot 

bröderna Dahlberg våren 1918 visar prov på en tilltagande partipolitisering av den 

lokala politiken och på hur arbetarrörelsens lokalpolitiska ambitioner hade vuxit.  
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Parti Wiklund? 

I Stigsjö gav den förändrade partiorganisatio-

nen inga märkbara effekter på den lokala poli-

tiken. Under Rudolf Sundströms ordföran-

deskap 1917 och 1918 är protokollen utförliga-

re skrivna och innehåller fler diskussionsrefe-

rat än tidigare, vilket gör det möjligt att kom-

ma åt hur de ofta enhälliga besluten fattades. 

Detta kan sammanfattas i att landstingsman 

Wiklund fortsatte att styra och ställa. 

    Inför decemberstämman 1917 motionerade 

en torpare om ett omedelbart avskaffande av 

hundskatten. Sedan den infördes år 1908 hade 

den både hunnit avskaffas och därefter införts 

igen. Många som ville ha hund hade inte råd, 

trodde torparen Älander, och inflikade att 

katten var ett minst lika skadligt djur. En an-

nan torpare, Ulander i Risnäs, framhöll att 

”hundar vore nyttiga djur, som man kunde 

använda till att stärka sin ekonomi.” Möjligen 

anas en skiljelinje mellan bönder och torpare i synen på hundskattens vara eller 

inte vara. Hemmansägaren Oskar Andersson i Uland yrkade avslag på motionen 

under det att han erinrade om hur många hundar som sprungit omkring lösa på 

den tiden innan skatten infördes. Det ville han inte uppleva igen. Landstingsman 

Wiklund begärde ordet sist och höll ett långt anförande i vilket han förklarade sig 

inte vara någon vän till hundskatt. Men med anledning av den kristid som ännu 

varade fanns det goda skäl att fasthålla vid skatten åtminstone ett tag till 

 

 ”Vi levde i en tid, som nödvändiggjorde att alla djur, som i stort sett vore 

onödiga, som fallet är med hundar, icke hålles i någon stor utsträckning. Det 

var smått om brödet för människorna, men om hundskatten borttages, skul-

le nog många hålla hund, som nu stå vid svältgränsen.”138  

 

Hundskattens vara eller inte vara avgjordes i en sluten votering. 227 röster för att 

behålla den och 85 röster för att avskaffa den. Landstingsman Wiklunds linje gick 

således segrande. Nästa punkt på dagordningen handlade om ett eventuellt dyr-

tidstillägg för barnmorskan. Landstingsman Wiklund begärde ordet och yrkade 

avslag, vilket också blev stämmans beslut. I frågan därefter upprepades mönstret. 

Landstingsman Wiklund begärde ordet, redogjorde och förklarade.139 Protokollen 

ger bilden av en man som engagerade sig i alla frågor och som andra oftast lyssna-

de till.  

Landstingsman Nils-Erik Wiklund. 
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   Följande exempel från våren 1918 visar tydligt hur Wiklund med sin pondus 

kunde vägleda stämmans beslut. Från Föreningen för bistånd åt vanföra i Norr-

land och Dalarna hade kommunen fått en begäran om en lämplig summa pengar. 

Landstingsman Wiklund begärde som vanligt ordet först av alla och förklarade att 

han ”inom landstingets sjukvårdsutskott kämpat rätt mycket för landstingsanslag 

till denna förening”, men att många av hans landstingskollegor var tveksamma. 

Om föreningen nu på detta sätt ”ville söka uppbringa minimikapitalet” var saken 

”så behjärtansvärd, att kommunen borde ge anslag, trots att kom. förut vore hårt 

tyngd av skatter.” Så avslutade han sitt yrkande med att mindre än 500 kronor inte 

gärna kunde komma ifråga. Stigsjö var inte känt för att vara givmild med skatte-

medel. Men man litade på Wiklunds omdöme, så denna gång gjordes ett undan-

tag.140  Med hela sin pondus som en av de största röstägarna i kommunen, mång-

årig landstingsman och ledamot av hushållningssällskapets förvaltningsutskott var 

han den som regerade på stämmorna, lade fram texten och yrkade på beslut, för 

det mesta med framgång.141 Som ett bevis på sin uppskattning uttalade kommu-

nalstämman 1917 sin ”tacksamhet” för hans ”nit och intresse” som medverkat till 

så goda resultat för kommunen, just då föranlett av en insamling till nya kyrkor-

geln.142 

   På decemberstämman 1918, den sista innan den allmänna rösträtten infördes, 

fattades beslut om att skilja mellan fattigvårdsstyrelse och kommunalnämnd. Det 

var dikterat enligt den nya fattigvårdslagen som trädde i kraft samma år. I prakti-

ken var det en ren pappersexercis. Man utsåg nämligen exakt samma ledamöter till 

båda, med Wiklund som dubblerande ordförande. Det var sju hemmansägare och 

torparen August Öhrling. I den nya lagen föreskrevs även att minst en av ledamö-

terna skulle vara en kvinna, vilket därmed tvingade fram den första kvinnan på ett 

kommunalt förtroendeuppdrag i kommunen.143 På förslag av Wiklund delades 

kommunen in i 8 fattigvårdsdistrikt som skulle få varsin ledamot. För Olivia Star-

rin, den kvinnliga ledamoten, inrättades ett särskilt nionde distrikt utan eget om-

råde att ansvara för.144 

   Sista riktiga decemberstämman i den borgerliga kommunen avslutades med att 

hemmansägaren Emanuel Uddfors valdes till ny ordförande i kommunalstämman 

och landstingsman Wiklund till vice ordförande. På andra håll var det mer drama-

tik. 

 

Decemberstämmorna i Ytterlännäs 1918 

Inför decemberstämmorna i Ytterlännäs 1918 stod mycket på spel efter att riksda-

gen ett par veckor tidigare klubbat igenom sitt reformpaket. Som vanligt skulle en 

rad viktiga förtroendeposter besättas, men nu i en grandios final för den graderade 

rösträtten och kommunalstämman som institution. 

   Bondeförbundarna och de moderata hade sedan bondeförbundet bildades 1917 

haft ett etablerat samarbete i den lokala politiken. Inför viktiga stämmor brukade 

de båda partierna var för sig nominera kandidater, för att sedan samråda och 
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kompromissa fram en gemensam lösning.145 Det handlade inte om att enbart utse 

bönder och direktörer. Vid den här tiden, sent 1910-tal, försökte man verkligen 

tillgodose rote- och yrkesrepresentationens alla aspekter, vilket betydde att också 

arbetare nominerades. Genom att i förväg komma överens om vilka kandidater 

man skulle rösta på, så gick dock inga borgerliga röster till spillo vid en eventuell 

votering och man ökade chanserna till inval av sina bästa krafter. Bondeförbundet 

sammanträde veckan innan jul 1918 för nominering av kandidater, bland annat 

gällde det ledamöter till kommunalnämnden och skolrådet. De förekoms dock av 

de moderata som inte bara hade skickat över nomineringslistor utan också en för-

frågan om att tillsätta en kompromisskommitté för att fullborda tanken att gå fram 

med gemensamma listor. Bondeförbundarna accepterade förslaget och utsåg fem 

förhandlare, däribland hemmansägarna Nils Svensson och Olle Höglund, vilka 

också tillhörde dem som fick i uppdrag ”att föra jordbrukarnas talan vid stäm-

man.”  Inför den sista, riktigt viktiga kommunalstämman var de borgerliga således 

mer samspelta än någonsin förut i sin målsättning att så långt det var möjligt för-

svara sina positioner.  

   På den socialdemokratiska sidan pågick likartade förberedelser inom och mellan 

de olika arbetarekommunerna. Vid mitten av månaden anordnades ett samorgani-

sationsmöte i Bollsta med företrädare för Ytterlännäs samtliga arbetarekommuner, 

på vilket dagordningen genomgicks till punkt och pricka med detaljerade före-

skrifter om hur man skulle rösta. Samorganisationens påbud vägde tungt. Åtmin-

stone ställde sig Sandslåns arbetarekommun enhälligt bakom de fattade besluten 

och utsåg några dagar före dopparedagen en kommitté ”som skulle samla fullmak-

ter och agitera för att stämman bleve så mangrant besökt som möjligt.”146 

   De båda stämmorna på tredjedag jul blev mot bakgrund av detta långdragna 

historier, inkluderat flera tungrodda voteringar. Lagom till dess att det var dags att 

skrida till skolrådsval fylldes sockenstugan upp till sista plats av insläntrande röst-

ägare, varför man för ”bättre utrymmes vinnande” var tvungen att flytta över till 

kyrkan.147 Arbetaren Petter Holmberg i Väja, järnarbetaren Henning Nyström och 

kyrkvärden Hampus Ölund fick sina platser utan votering. Hemmansägaren Rein-

hold Andersson (för bondeförbundet) och hamnmästaren Olof Lindbom (för hö-

gern) ställdes dock mot två socialdemokrater. Efter en 6 timmar lång votering med 

sammanlagt 520 röstande tog de borgerliga hem segern och fick ett kvitto på att 

det lönade sig att samarbeta.148 I valet till kommunalnämnden gjorde man upp i 

godo partierna emellan. De borgerliga fick tre platser och socialdemokraterna fick 

två platser, för dem sistnämnda torparen Våglund i Forsed och arbetaren Thorsson 

i Nyland.149 På detta sätt sparades tid för fortsättningen. Den utdragna tiden ledde 

ändå till att många gick hem i förtid. Valet av en ny, separat fattigvårdsstyrelse 

(även här med den kvinnliga ledamoten i en rote utan eget ansvar) blev ännu en 

borgerlig framgång efter voteringssiffrorna 2150 röster av 153 röstande mot 733 

röster av 72 röstande. Den segrande listan inbegrep, märk väl, flera socialdemokra-

ter, bland andra arbetaren Axel Söderberg (som vice ordförande), arbetaren Georg 
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Westin och torparen Johan Elander.150 Med de borgerligas goda minne utsågs ock-

så Söderberg som förste arbetare till vice ordförande i kommunalstämman. De 

borgerligas ambition var således inte att utestänga arbetargruppen från att delta, 

däremot att kontrollera och styra detta deltagande. Som en passande avrundning 

på en dag med borgerlig medvind tillstyrktes frampå nattkvisten Nylandshotellen 

förnyade utskänkningsrättigheter för en treårsperiod. Röstsiffrorna i denna förut 

så kontroversiella fråga stannade vid 1416 röster av 80 röstande för bifall mot bara 

futtiga 271 röster av 26 röstande för avslag.151 Besvikna socialdemokrater som på-

började hemresan i den mörka decembernatten kunde bara konstatera att det di-

rekta styret var oförutsägbart och att många arbetare uppenbarligen hade lagt sig 

till ro i väntan på den förestående allmänna rösträtten. 

   Månaden efter, i januari 1919, publicerades på förekommen anledning två upp-

rörda insändare i NN. Först ut var signaturen ”Arbetare” som förebrådde sina 

yrkeskamrater för ”slöhet” i det att de suttit hemma istället för att gå på stämman, 

vilket hade straffat sig i en ”nesans dag” för socialdemokratin. Signaturen ”Janne” 

fyllde på med att det inte var första gången som arbetarna och socialdemokratin, 

trots sin formella röstmajoritet i kommunen, åkte på ett rejält nederlag: ”Det är icke 

blott 1918 vi haft majoritet i stämman”, konstaterade han. ”Det är flera år tillför-

ne.”152 Utfallet hade likväl varit magert. När slaget härnäst slås”, blickade signatu-

ren ”Arbetare” fram mot det första fullmäktigevalet, ”må vi då komma från västan 

och östan i massor, vari borgarpartiernas hopar skola försvinna.”153    

  

Lokalpressen och det offentliga samtalet 

Från den stund urtima riksdagen den 17 december 1918 klubbade igenom röst-

rättsreformen gick startskottet för den första kommunala valrörelsen. Detta ställde 

partiföreningarna och förtroendemännen inför en utmaning i att mobilisera väljare 

vid ett enda tillfälle, för att sedan leva med resultatet i fyra år framåt. De lokala 

valrörelserna och partiarbetet kommer man lättast – i vissa fall endast – åt genom 

lokalpressens rapportering, vilket ger anledning till en diskussion om lokaltid-

ningens funktion i en regional och lokalpolitisk kontext.154  

   Under 1910- och 1920-talen stod pressen som allra starkast i lojaliteten till sina 

politiska mödrar. I Härnösand med omnejd tjänade Västernorrlands Allehanda som 

språkrör för det liberala frisinnet. Samarbetande tidningarna Härnösands-Posten och 

Sollefteåbladet stod högern nära. Nya Norrland tjänade som inofficiellt språkrör för 

den vänsterfalang inom Ångermanlands partidistrikt som bröt sig ur socialdemo-

kratiska partiet 1917.155 Den politiska presskarta som här skisseras fullbordades 

hösten 1919 när Nord-Sverige lanserades som det nya bondeförbundets ångerman-

ländska pressröst. I valtider tog dessa tidningar rollen som vallokomotiv. Partier-

nas valbyråer huserade på tidningsredaktionerna, tillhandahöll valsedlar och be-

svarade frågor från allmänheten. Redaktörerna deltog på ledande plats i valorgani-

sationernas ledning, inför valet 1919 exemplifierat av NN:s Vennerström, VA:s Ös-

terström och HP:s Mångberg.  
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   Lokaltidningen hade varken tradition eller resurser att journalistiskt bevaka den 

lokala politiken i regionens samtliga 31 landskommuner, utan lade den redaktio-

nella tonvikten på stads- och landstingspolitiken. Men det fanns ändå goda möj-

ligheter för landsbygdens folk att göra sina röster hörda genom att skicka in mate-

rial. Jan Ekecrantz och Tom Olsson har beskrivit det tidiga 1900-talets journalist 

som den ”som satt vid redaktionsbordet och s a s klistrade ihop en tidning med 

hjälp av dagens post.”156 Till sin hjälp hade redaktören nyheter per telegram och 

telefon, urklipp ur andra tidningar och diverse inskickat material. Ekecrantz och 

Olsson kallar detta för det oredigerade samhället, ett förfaringssätt som innebar att 

urvalet speglade vad som kommit in till redaktionen snarare än nyhetsvärdet i sig. 

Sedan 1870- och 1880-talen hade det varit norm att varje kommun i förväg annon-

serade tid, plats och dagordning för hållande av stämma. Vad som hade utspelats 

på stämman refererades i bästa fall en vecka senare under den avsedda spalten för 

kommunala meddelanden, förutsatt att någon lokal förmåga skickade in ett referat. 

Partipolitiseringen av den lokala politiken gjorde att det blev allt viktigare för tid-

ningen att ha pålitliga rapportörer, så kallade ”platskorrespondenter” som sände 

in notiser eller längre insändare om tillståndet i kommunerna till ömsesidig nytta 

för partierna och tidningen. I själva verket var det en nödvändig förutsättning för 

opinionsbildning och kommunikation inom regionen, vilket också förklarar varför 

vissa kommuner utan synliga skäl ägnas större uppmärksamhet än andra. Lämpli-

ga som platskorrespondenter var medlemmar i de politiska lokalföreningarna, som 

själva hade ett intresse i att information och propaganda nådde ut till läsarkret-

sen.157 Lokaltidningen är med andra ord inte att betrakta som en betraktande se-

kundärkälla, utan en kvarleva av valrörelsen, kanske rentav själva valrörelsen i sig 

som förbindelselänk mellan det rikspolitiska, det regionala och det lokala, mellan 

ett tvivelsutan partipolitiserat landstingsval och en hårt trängd kommunalkultur 

av äldre snitt.158 

 

Kommunalpolitik i det kommunala? 

Den ångermanlänning som slog upp sin dagliga tidning vårvintern 1919 möttes i 

spalterna av hårt vinklade och politiserade skriverier. De förestående kommunal-

fullmäktigevalen framkallade ömsom förväntan, ömsom fruktan i de politiska 

lägren. Valrörelsen inleddes med att partiernas regionala valorganisationer höll 

planeringsmöten i januari och februari.159  Den partitrogna lokalpressen tog det 

som sin uppgift att förbereda och preparera läsekretsen, män som kvinnor, fram 

till valurnan.160 Gemensamt för alla skriverier oavsett partifärg var en uppfattning 

om det förestående som en dörr till en annorlunda men för stunden formbar fram-

tid.  

   I vänstersocialistiska NN uppmanades partivännerna till att sätta igång med för-

beredelserna så snart som möjligt och inte vika ned sig inför vad som omtalades 

som ”kanske den hårdaste valkamp i vår kommunalpolitiska historia.” Texten 

fortsatte allvarsamt att ”det måste anses fullt klart och naturligt att vi ur såväl 
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praktisk som principiell synpunkt äro skyldiga våra ideal den valarbetsenergi, som 

skall lägga grunden till ett ganska avgörande inflytande från vänstersocialdemo-

kratisk sida inom det kommunalpolitiska livet!”161 Ivrig och spänt förväntansfull, 

likt honom som har segern i sin hand men inte vet hur han ska greppa den, så kan 

tidningens ton beskrivas. Man såg möjligheterna men räddes att de egna sympati-

sörerna skulle valskolka. Tänk själv ett tag, uppmanade redaktören retoriskt sina 

läsare, alla de ”mången arbetets man och kvinna (som) icke insett de kommunala 

frågornas stora betydelse för småfolket.” Är inte fattigvården en viktig fråga så 

säg, så länge kapitalismen tillåts härska i samhället?162 I detta inbegreps också en 

förskjutning i hur man såg på representationen. En socialdemokrat skulle repre-

senteras av en politisk meningsfrände, inte som förut en arbetare av en yrkesbro-

der. En arbetare på högerlistan var ingen riktig arbetare! 

    Närmare valet togs storsläggan fram. Eller vad sägs om följande smakprov på 

socialdemokratiska benämningar på kommunen och dess aktörer, alla publicerade 

veckoslutet före valdagen: ”Det reaktionära fåtalsvälde, som systematiskt hållit 

småfolket utanför den kommunala förvaltningen och betraktat kommunen som sin 

egen domän”, ”socialt förstockade och lagtrotsande kommunalpampar”, eller var-

för inte ”det ramlande fåtalsväldets envisa tjurskallar.”163 Det hela mynnade ut i en 

direkt uppmaning om att gå och rösta: ”Arbetets män och kvinnor! Fram därför till 

en avskrivning av det kommunala höger- och fåtalsväldet med dess tillbakasättan-

de av småfolkets inträssen. Fram för ett demokratiskt genombrott i kommuner-

na.”164  

   De frisinnades partiorgan, VA, delade på avgörande sätt denna uppfattning om 

de förestående valen som ett efterlängtat tillfälle att rumstera om i den kommunala 

grytan, dock var man försiktigare i språkbruket. Till saken hör att VA fortfarande 

hade ganska många arbetare i läsekretsen, även om det såklart minskat en del. På 

ett mer sansat sätt förklarades att ”småfolket” nu hade möjlighet att ”göra sin 

stämma hörd i kommunernas angelägenheter, ett område som i många fall tidigare 

behärskats av mer eller mindre ensidiga kotterier.”165 Högern och bondeförbundet 

pekades ut som valets huvudmotståndare.166 Att blåsa upp kommunalvalet till 

rikspolitiska dimensioner var fel, tyckte redaktören, däremot kunde det finnas ett 

värde att ta partipolitiska hänsyn i beaktande. I en ledarartikel i mitten av mars 

slogs tidningens vägledning för läsarna fast: ”På samma gång som vid dessa val 

hänsyn bör i största utsträckning tagas till att man i kommunalfullmäktige insätter 

goda och erfarna kommunalmän är det nämligen också av betydelse att de olika 

partierna bli representerade. Detta medför nämligen att de kommunala institutio-

nerna erhålla mera förtroende från allmänhetens sida på samma gång som alla 

känna sig äga sin del av ansvaret. Dessutom kan det givetvis förekomma fall även i 

kommunalpolitiken då olika idériktningar kunna tvista om mål och medel”167 

   De båda konservativa tidningarna, HP i Härnösand och SB i Sollefteå, gick på 

defensiven. I gammal god kommunalanda betonades vikten av kontinuitet och 

väsensskillnaden mellan det kommunala och det politiska.168 Vidare framhölls som 
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”ytterst nödvändigt, att den kommunala hushållningen omhänderhafves af var-

samma och sparsamma personer med erfarenhet och inblick i samhällets resurser 

och angelägenheter.”169  SB visste dessutom vilka som borde väljas: ”Vid dessa val 

gäller det då att få valda personer, som äro kända för klokhet, sparsamhet och 

betänksamhet. Pratmakare och vindflöjlar, som fria till massans gunst genom rika 

löften, äro vanligtvis ej mycket värda då det gäller handling. De betänksamma, 

tystlåtne men kunnige och handlingskraftige är däremot de lämpligare. Välj såda-

na personer!”170 Som ideal målade man alltså upp ett fortsatt kommunalstyre, oför-

stört av partipolitisk inblandning. Kommunerna sågs kort och gott som förvalt-

ningsenheter där kommunalmannen som tjänsteman skulle behärska sitt hantverk 

och se till det allmännas bästa. 

   Av de stora partierna var det bara bondeförbundet som saknade egen tidning 

våren 1919. Först på hösten samma år fullbordades tidningskartan i och med första 

numret av bondemegafonen Nord-Sverige. Politiskt sett kom den att stå till höger, 

men med en uttalad klassretorik som närmast för tankarna till den gamla intresse-

representationen och skillnaden mellan ”lös” och ”fast” fyrk. Inför valet 1922 hette 

det till exempel att ”jordbrukarens princip måste vara morgondagen, de andras 

intressen bjuda däremot att handla enligt principen: idag; sedan må gärna synda-

floden komma. Sålunda varandras rena motsatser.”171 Enligt tidningen stod utom 

tvekan vilka som drabbades när kommunerna ”lättsinnigt” lät sparsamhetens 

mantel falla, till exempel i uppförandet av ”monumentala palats” för kommunens 

behov. ”Som man sår får man ock skörda, sägs det. Detta får jordbrukaren alltid 

besanna.”172 När det gällde frågan om partipolitisering av kommunerna tvekade 

man. Betoningen av böndernas behov att bli representerade av sina egna talade för 

en uppdelning i partier. Det räckte nämligen inte längre med att vara hemmans-

ägare för att kunna representera sin grupp. Bara om man kandiderade för bonde-

förbundet var man en äkta hemmansägare. Det kan jämföras med motsvarande 

glidning från arbetare till socialdemokrat. Samtidigt som man propagerade för att 

bönder skulle rösta bondskt, så anslöt man sig också till synen på det kommunala 

som ett eget väsen. Som tidningen själv uttryckte det: Det ”säger sig självt” att det 

kommunala och det politiska är två skilda saker, varpå den fortsatte med en öns-

kan om att man ”mer än hittills i allmänhet varit fallet såge bort från kandidaternas 

politiska uppfattning och mera fäste sig vid deras förmåga att på ett fruktbärande 

sätt deltaga i handläggningen av de kommunala uppgifterna. Ett ”starkare hän-

synstagande till de personliga kvalifikationerna i allmänhet” var man övertygad 

om skulle ”lända det kommunala livet till gagn.”173  

   I budskapens dubbelsidighet, att vilja en sak men vara tvungen göra en annan, 

framgår hur man tankemässigt hade ena foten kvar i ”det kommunala” och andra 

foten över i det ”kommunalpolitiska.” Socialdemokratin, som segervisst såg fram 

mot att få möta väljarna i partival, förskaffade sig dock tolkningsföreträdet. Det 

fick till följd att eventuella förhoppningar om ett opolitiskt val blev stämplade som 

politiska i sig. De borgerliga kunde i det läget bara svara och göra det bästa av 
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situationen. Därför följdes också resonemangen i HP om dugliga kommunalmän 

av en nödvändig politiserande slutkläm; ”Och vakten eder för socialistiska pro-

jektmakare”, med indirekt vägledning om var man inte fann dessa dugliga kom-

munalmän.174 På samma sätt smög sig omärkligt begreppet kommunalpolitik in i 

vokabulären.175  

 

Den lokala valrörelsen vårvintern 1919 

När man i Ytterlännäs efter nyåret 1918 – 1919 grep sig an uppgiften att styra upp 

det instundande fullmäktigevalet så gjorde man det från ett utgångsläge med inar-

betade partiorganisationer både till höger och vänster. Den 19 januari 1919 höll 

Nylands arbetarekommun sin valupptakt. Upptagningsområdet indelades i åtta 

agitationsdistrikt. För vart och ett av distrikten utsågs särskilda kontaktpersoner, 

som tillsammans bildade ett valutskott med helhetsansvar för valagitationen.176 I 

Sandslån hade man fattat liknande beslut den 15 januari.177 Återstod samordningen 

mellan arbetarekommunerna. Tanken var att gå fram med en enda, gemensam 

partilista i valet under samma beteckning som i landstingsvalet, Arbetare och små-

brukare. För att komma vidare tog Nylands arbetarekommun initiativ till ett möte 

”för gemensamt dryftande av valen”, allt enligt en insänd mötesrapport till NN.178 

Samorganisationen sattes i verket på ”Nylandsmötet” i början av februari, där man 

fördelade platserna på vallistan efter valkretsarnas storlek och tillsatte en gemen-

sam valkommitté som skulle ordna med tryckning av valsedlar och fullmakter.179 

Till ”ortsinträssena” delegerades att välja vilka som skulle besätta deras tilldelade 

platser. En intressant detalj är att några av de nominerade kandidaterna inte var 

partianslutna, vilket visar att kravet på partimedlemskap ännu inte var absolut, 

även om kandidatnomineringen förbehölls partimedlemmar och ägde rum på 

slutna partimöten. En trolig förklaring till detta är att man ville bredda listans re-

kryteringsbas, dock lär det som minst ha krävts uttalade sympatier. Som avslut-

ning på ”det långvariga, talrikt besökta mötet” anordnades en improviserad fest på 

Centralkaféet.180 Efter en vända tillbaka till de olika arbetarekommunerna kunde 

listan, som kom att toppas av folkskolläraren Sten Berglund, tillkännages ett par 

veckor senare.181 Den socialdemokratiska nomineringsprocessen skulle i alla vä-

sentliga delar; valkommitté, agitation och samorganisation, gestalta sig likartad 

under hela 1920-talet.182 

  Också på den borgerliga sidan pågick förberedelser. Bondeförbundarnas kombi-

nerade nomineringsmöte och fest på gamla skolan i Bollstabruk i början av februa-

ri 1919 ska enligt uppgifter ha varit ”synnerligen talrikt besökt.”183 Vallistan fast-

ställdes och en valnämnd på fem personer, ledd av hemmansägaren Nils Svensson 

i Nordanåker, tillsattes för att ”förarbeta” inför valet.184 I början av mars överens-

koms om att man på föreningens bekostnad skulle låta trycka upp 1500 valsedlar 

och lika många fullmakter. Vid samma tillfälle beslöts efter förslag ”ifrån visst 

håll” att man valtekniskt skulle samarbeta med Ytterlännäs borgerliga förening 

under det gemensamma partinamnet ”Kommunala samlingspartiet.”185 Den om-
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nämnda borgerliga föreningen, som organiserade högern, nominerade förhållan-

devis sent sina kandidater på ett möte i Bollsta i mitten av mars.186 Därmed fortsat-

te bondeförbundet och högern sitt samarbete från decemberstämman 1918 utifrån 

en strategi att undvika röstsplittring och att förlora mandat på marginalen.  

   Hur många som knackade dörr, hur valsedlar spreds eller med vilken frenesi och 

systematik det skedde från de olika partiföreningarnas sida går inte att belägga. 

Tillsättningen av speciella valkommittéer tyder ändå på att en hel del kampanjar-

bete uträttades från både höger och vänster.187 Socialdemokraterna anordnade till 

exempel tidigt under valkampanjen föredrag i Bollsta och Väja av partiombuds-

mannen J. E. Berglund från Sollefteå. Anklagelser i lokalpressen dagarna efter valet 

om övertramp i valarbetet antyder likaså en i många stycken bitter valkamp. I NN 

sades en del bondeförbundare ha hotat att ”indraga all vårkörning” för enskilda 

arbetare och torpare om de röstade med arbetarepartiet och likaså skulle en av 

Graningeverkens skogvaktare ha ”hotat med repressalier.”188 Moderata SB rappor-

terade istället om falska fullmakter med förfalskade vittnesunderskrifter, varav 

samtliga hade använts för socialdemokraternas räkning. Budskapet till läsekretsen 

var att motståndaren inte ryggade för att fuska och slå under bältet. Två tydliga 

alternativ ställdes på detta sätt mot varandra, från vänster Arbetare och småbruka-

re, från höger Kommunala samlingspartiet. De frisinnade, om vilka inga uppgifter 

står att finna i detta skede, tog betäckning mellan polerna. 

 

 Om valförberedelserna i Stigsjö vet vi mindre, vilket följer på avsaknaden av parti-

föreningsprotokoll och skrivglada platskorrespondenter. Kommunen gästades 

dock av frisinnade valkretsförbundets vice ordförande, VA:s redaktör Ivar Öster-

ström, som ute på turné stannade till i Vike bönhus den 18 februari och i Sörgår-

dens bönhus dagen därpå. Efter mötet i Vike höll Stigsjös frisinnade förening möte 

för att överlägga om det stundande fullmäktigevalet. Hur det avlöpte utöver att 

vallistor fastställdes är dock oklart.189 Sannolikt hölls ett liknande nomineringsmöte 

från bondeförbundets sida under februari eller början av mars under ledning av 

partiets man i kommunen, landstingsman Wiklund. En tredje aspirant på väljarkå-

rens gunst anmälde sig i mitten av mars, då den stridbare folkskolläraren Carl 

Näsman kom till bönhusen i Vike och Sörgården med uppgiften att snabbt vinna 

mark för vänstern i ”detta bondeförbundseldorado.” Sannolikt skedde det på in-

bjuden av det socialdemokratiska platsombudet, torparen Pettersson i Vike. Väns-

termannen Näsman, som var känd för en bred publik bland annat från insändar-

debatten med riksdagsman Sundström några år tidigare, gick enligt uppgifter i NN 

till hårt angrepp mot bondeförbundet i sina valtal som ska ha åhörts av samman-

lagt en bra bit över hundra personer.190 

   I Stigsjö ställdes således de etablerade partiföreningarna, dels de frisinnade, dels 

bondeförbundet, mot en utmanande vänster. 
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De första fullmäktigevalen – kontinuitet och förändring 

I slutet av mars var man till sist framme vid den emotsedda eller fruktade bryt-

punkt, då aktiebolagsprincip skulle ersättas av personlighetsprincip. Beroende på 

folkmängden skulle olika antal ledamöter utses i de nya kommunalfullmäktige, 25 

i Stigsjö och 30 i Ytterlännäs. Hälften av ledamöterna skulle väljas på fyra år, den 

andra hälften på två år, vilket kom sig av att man i fortsättningen skulle byta ut 

halva fullmäktige vartannat år. Valen skulle vara avklarade innan april månads 

utgång, men exakt valdag bestämdes efter vad som passade i varje kommun.  

   Ytterlännäs gick till val i slutet av mars. Kommunen delades upp i tre valdistrikt; 

Forsed, Bollsta och Nyland, med separata vallokaler. Vallokalerna hölls öppna 

under två dagar, söndagen den 30 mars och nästkommande dag. På sina håll hade 

förberetts med nästan högtidliga förtecken inför vad som tycks ha uppfattats som 

en stor dag i arbetarrörelsens historia. Medlemmarna i Sandslåns arbetarekommun 

skulle enligt planerna samlas på valdagens morgon, kvart över åtta vid Högbron, 

för att sedan halv nio gemensamt marschera till vallokalen i Nyland, lägga sina 

röster på arbetarepartiet, ta revansch på 1918 års decemberstämma och ge direktör 

Sandström en knäpp på näsan. Valdeltagandet som uppgick till dryga 70%, varav 

två tredjedelar röstade första dagen, talar för ett stort intresse i hela kommunen. 

Valutgången innebar en formidabel seger för socialdemokratin som fick egen ma-

joritet med 18 mandat av 30 möjliga. Mandaten fördelades enligt följande: åtta 

arbetare, fem ”småbrukare”, två folkskollärare, två fruar och en smed. Det var 

således ingen renodlad arbetarmajoritet som tog vid, utan en grupp med ambition 

att också kunna representera landsbygdens torpare och småbönder. De nyvalda 

ledamöternas kommunala erfarenhet vägde på det hela taget lätt. En del ledamöter 

hade koppling till nykterhetsrörelsen och 10-talets kamp mot Nylandshotellens 

utskänkning, till exempel folkskolläraren Sten Berglund, småbrukaren Konrad 

Våglund och arbetarna Axel Söderberg, Konrad Kempe och Helmer Thungren. 

Vissa, som Thungren, Söderberg och Våglund, hade sedan tidigare en fot i det 

kommunala, men för flertalet, som arbetarna A. G. Norrman i Sandslån och Israel 

Bolin i Bollsta, var det obeträdd mark. Förutom en radda män tillhörde också två 

kvinnor den första skaran fullmäktige, nämligen fru Anna Sundström i Sandslån 

och fru Cecilia Sundkvist i Bollstabruk. I sammanhanget kan noteras att flera av de 

arbetare som tidigare innehaft viktiga kommunala uppdrag helt saknades i den 

nya laguppställningen, främst att märka livsmedelsnämndens ordförande Jonas 

Näsholm i Bollsta och skolrådsledamoten J. G. Öström i Väja. De båda skulle i 

kommande val under 1920-talen kandidera för Kommunala samlingspartiet, av 

vilket kan förstås att de första arbetarna i den lokala politiken inte hade varit spe-

ciellt vänstersinnade.191 

   Den gemensamma listan mellan höger och bondeförbund stod för kontinuiteten 

med sina 10 mandat, fördelat på sex hemmansägare, tre bolagsmän och en folk-

skollärare. Hit hörde bland andra direktör Sandström i Nyland, folkskolläraren 

Sixten Mogren i Bollsta och hemmansägarna Nils Svensson och Daniel Leo Fahlén i 
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Nordanåker, alla viktiga kuggar i den lokala politiken under 1910-talet. Bönderna 

hävdade sig överraskande väl i det borgerliga samarbetet, medan bolagsmän och 

borgerskap trycktes tillbaka. De frisinnade, som tog de resterande två mandaten, 

representerades av kommunalnämndsordföranden Per Johan Nordin i Bollsta och 

verksmästaren C. F. Lejon i Hammar.192 

   Sammantaget innebar valresultatet att den lokala politiken underställdes en soci-

aldemokratisk majoritet.  

   En vecka senare, söndagen den 6 april, skred Stigsjö till val. Här kunde man bara 

rösta i sockenstugan.193 Om det omfamnades med samma högtidliga förtecken som 

i Ytterlännäs är väl tveksamt. Många torde ha röstat före eller efter högmässan. 

Valdeltagandet uppgick till 65%. När rösterna hade räknats samman stod det klart 

att jordbrukarepartiet, som var en omskrivning för bondeförbundet, blev största 

parti med 14 mandat och därmed fick egen majoritet. De frisinnade knep som god 

tvåa de resterande 11 mandaten. Den tredje förekommande listan, ”vänstern”, fick 

visserligen 38 röster, men det räckte inte till något mandat alls och förhoppningar-

na om en framgång i bondeförbundseldoradot kom på skam. Valresultatet över-

ensstämde påfallande väl med resultaten i andrakammarvalen vid denna tid med 

jämnstarka grupperingar av frisinnade och bondeförbundare och en liten klick 

vänstersympatisörer.194  

    

Klasskamp i Ytterlännäs lokalpolitik efter 1919  
Det nyvalda Ytterlännäs kommunalfullmäktige samlades första gången den 25 maj 

1919. Platsen var sockenstugan och folkskolläraren Sixten Mogren öppnade sam-

manträdet i egenskap av ordförande i kommunalstämman. Mycket var sig alltså 

likt, men ändå inte. Den nya socialdemokratiska majoriteten gav sig genast till 

känna i valet av fullmäktigeordförande. Borgerlige kandidaten Sixten Mogren fick 

ge sig mot socialdemokraten Sten Berglund i en omröstning som strikt följde parti-

linjerna.195 Arbetaren Axel Söderberg, som sedan årsskiftet var vice ordförande i 

kommunalstämman, tilldelades samma uppdrag också i det nya fullmäktige. Den 

socialdemokratiska majoriteten tog alltså hand om de symboliskt viktiga ordfö-

randeposterna. Folkskolläraren Sten Berglund var sedan många år tillbaka ett aktat 

namn inom nykterhetsrörelsen och socialdemokratin, men i kommunala samman-

hang var han fram till våren 1919 bara den envetne nykterhetsmannen som försök-

te stoppa hotellutskänkningen. Detta ändrades i ett slag när han nu tillträdde som 

fullmäktiges ordförande. På den posten skulle han oavbrutet komma att kvarstå 

fram till valet 1966.  

   Eftersom de flesta kommunala förtroendeuppdrag löpte på fasta mandatperioder 

fanns det ingen möjlighet för socialdemokraterna att på en gång göra något åt de 

uppdrag som hade fördelats av 1918 års decemberstämma. Det var egentligen bara 

ordförandebefattningen som inte ärvdes. Men kommunalfullmäktige kunde om 

det ville utse ett så kallat beredningsutskott, som skulle bistå med utredning och 

förslag i förekommande ärenden. Det var frivilligt och en nyhet. Från lagstiftarens 
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sida var inte syftet att det skulle konkurrera med andra nämnder, utan att det skul-

le träda in i brådskande fall och om ett ärende föll mellan stolarna.196 Socialdemo-

kraten Axel Söderberg vilade inte på hanen utan väckte redan vid det första sam-

manträdet i maj 1919 förslag om att inrätta ett sådant beredningsutskott, vilket 

sjösattes i september samma år.197  

   Beredningsutskottets uppgift var till skillnad från de flesta andra nämnders och 

styrelsers dito rent politisk och utan koppling till förvaltning och roterepresenta-

tion.198 I fullmäktiges protokoll framgår hur beredningsutskottet på kort tid kom 

att bli ett viktigt förberedande organ, från januari 1923 med formell rätt att ”till 

behandling upptaga såväl av styrelser och nämnder beredda ärenden som sådana 

som icke föruts beretts.”199 Dessutom kom att följas samma princip som vid val av 

fullmäktigeordförande, det vill säga att ett nytillträtt fullmäktige fick nyvälja sitt 

beredningsutskott. I beredningsutskottet invaldes de verkliga tungviktarna, under 

större delen av 1920-talet i följande tappning: för socialdemokraterna Sten Berg-

lund, Otto Lundin och Per Sundström, för högern direktör Sandström och för bon-

deförbundet Nils Svensson.200 Genom att socialdemokraterna tog kontroll över 

ordförandeposten i kommunalfullmäktige och tre av fem platser i det nya bered-

ningsutskottet fick de borgerligas majoritet i en del nämnder mindre betydelse. 

Sten Berglund hade ändå goda möjligheter att ganska fritt styra över beredningen 

av viktiga ärenden och vägleda majoriteten till det rätta beslutet. 

   Kommunalnämnden var en av de nämnder som hade en eftersläpande borgerlig 

sammansättning. Bara 2 av 11 ledamöter var socialdemokrater, nämligen arbetaren 

Thorsson och torparen Våglund. Det första tillfället för den socialdemokratiska 

fullmäktigemajoriteten att sätta egen prägel kom i december 1920, då 6 av ledamö-

terna skulle antingen väljas om eller bytas ut. Det resulterade i att tre av ledamö-

terna byttes ut mot socialdemokrater, till exempel fick faktor Åström i Bollsta läm-

na plats för arbetaren och verdandisten Ernst Edmark från samma ort. Socialde-

mokraterna kontrollerade därmed 5 av de 11 platserna, men var fortsatt i minori-

tet. Frisinnade Nordin omvaldes utan diskussion som ordförande och faktor Nord-

lander till vice ordförande, vilket understryker att kontinuitet värderades. De åter-

stående fem ledamöternas mandatperioder löpte ut år 1922. Tre av dem omvaldes, 

två borgerliga ledamöter nyvaldes, vilket innebar att partifördelningen kvarstod 

oförändrad. Så sent som 1923 hade således de borgerliga en knapp majoritet i 

kommunalnämnden. 

   På kyrkostämman märktes övergången till allmän och lika rösträtt inte alls, vilket 

står i kontrast till det tydligare maktskiftet i den borgerliga kommunen. Samma 

dag som det nya kommunalfullmäktige sammanträdde för första gången ledde 

direktör Sandström kyrkostämman i prästens ställe. Som vice ordförande i kyrko-

stämman skulle Sandström komma att väljas om ända fram till 1928.201 I protokol-

len från tidigt 1920-tal finns egentligen ingenting som tyder på att en större föränd-

ring av rösträtten hade skett. Skol- och kyrkoråden fortsatte att ha en borgerlig 

sammansättning. Det handlade om namn som direktör Sandström i Nyland, hem-
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mansägaren Daniel Leo Fahlén i Nordanåker, faktor Holmberg i Bollsta och flott-

ningsförman Johan Bergkvist i Hammar. Socialdemokratiske arbetaren Petter 

Holmberg i Väja, som valdes in i skolrådet från januari 1919, ersattes 1921 av den 

tidigare arbetarrepresentanten, sågställaren Öström i Väja, som politiskt stod till 

höger.202 

 

Arbetslöshetskrisen - partipolitikens primat i ”det kommunala” 

Våren och försommaren 1921 ställdes Ytterlännäs kommun inför en av sina största 

utmaningar någonsin när 1920-talskrisens arbetslöshet slog igenom på bred front. 

Den ena efter den andra industrin stannade driften och tvingade inom kort den 

hårt trängda kommunen att beträda lånevägen. I maj och juni tog kommunalfull-

mäktige beslut om att låna 35 000 kronor för fattigvårdens löpande behov och 

70 000 kronor för att täcka kostnaderna för planerade nödhjälpsarbeten, främst 

vägbyggen.203  Då konjunkturen inte visade minsta tecken på att vända uppåt och 

nya lån snart behövde aktualiseras, så var goda råd dyra för de styrande i kommu-

nen. Det vill säga Sten Berglund och hans mannar. De stora lånen gav dessutom 

vatten på kvarn åt de borgerliga som nu kunde peka på hur pengar slösades bort, 

precis som det hade varnats för innan införandet av den allmänna rösträtten.  

   Chefen på Väja fabrik och ångsåg, konsul John Ekman, kastade strax efter mid-

sommar bränsle på brasan med ett debattinlägg i lokalpressen om den onda spiral 

som kommunen hade dragits in i. Insändaren som gick under den ganska profillö-

sa rubriken ”Ett par industrikommuners finanser” var inte så kontroversiell i sak, 

men en nedlåtande formulering om att ”det synes hava varit nog så ömsinta män, 

som suttit vid styret, eller ock ha de trott, att kassan varit en outtömlig källa” togs 

emot med blandad harm och förtjusning hos läsekretsen; hos socialdemokraterna 

som ett fult påhopp och hos de borgerliga som ett väl valt sanningens ord.204  

   Senare samma vecka snabbutlystes ett offentligt diskussionsmöte på teatern i 

Bollsta, till vilket konsul Ekman inbjöds att förklara sig.205 Ekman började med att 

tona ner utpekandet av arbetarna som särskilt slösaktiga, men manade till försik-

tighet i fortsättningen med att satsa för mycket på vägbyggen och understöd i ett 

så tidigt skede av lågkonjunkturen. Så småningom steg den politiska temperatu-

ren.206 Otto Lundin rev ner flest applåder med ett mustigt inlägg om krisen, ja hela 

demokratiseringen, som en ”hemlig överenskommelse mellan industrimagnaterna 

att nu slå till för att nedprässa arbetarnas levnadsstandard” Hela krisen bottnade 

enligt honom i ”det vansinnigt ordnade samhällssystemet.” ”Vi ha bett hr Sand-

ström att slippa pilsnerdrickat, men inte ens den ringa bönen har hörsam-

mats,”slutade han sitt bejublade tal. Konsul Ekman svarade med en provocerande 

klapp på huvudet, adresserad till vänstermajoriteten, om att ”alla individer göra 

dumheter i ungdomen. Därpå har vi även sett exempel idag. Ni har varit för unga 

att sköta Ytterlännäs finanser.” Fullmäktigeordföranden Sten Berglund (förvisso 10 

år yngre än Ekman) kontrade med att lyfta fram de borgerligas seger på december-

stämmorna 1918 och deras eget ansvar i den politik som bedrivits. Det enda man 
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riktigt kom överens om var prognosen om en hårdnande framtid för hela regionen. 

Ekman förkunnade att den norrländska sågverksindustrins höjdpunkt nu var pas-

serad, medan Berglund beklagade att arbetarepartiet inte kunde ”göra något för att 

i de gamla gängorna rädda spillrorna av det kapitalistiska system som nu lider 

bankrutt.” 

   Som en ideologisk men inte så saklig duell mellan kapital och arbete, så samman-

fattade VA efteråt mötet mellan Ekman och den fullsatta teatern av socialdemokra-

ter, medan moderata HP tyckte att det hela spårade ur och ”förlorade sig i en lång 

meningslös rent politisk diskussion.”207 Socialdemokratiska NN var mest belåten 

med utfallet, som enligt tidningen blev att Ekman ”fick värdigt svar å förtal.”208 Det 

intressanta med debatten är att den visar hur de partipolitiska skiljelinjerna i den 

lokala politiken fylldes med ett substantiellt innehåll i synen på den förda politi-

ken. De borgerliga ledamöterna i kommunalfullmäktige förenades i en strängare 

syn på hur arbetslösheten skulle hanteras och kommunens ekonomi hållas under 

kontroll. Deras recept, när utgifterna började skena iväg, handlade helt enkelt om 

lägre ersättningsnivåer och hårdare bedömningar av hjälpbehov. Sensommaren 

1921 föreslog bondeförbundaren Nils Svensson att man skulle spara genom att dra 

in arbetslöshetsunderstöd åt alla icke försörjningspliktiga. Det avslogs efter yrkan-

de av socialdemokraten Axel Söderberg.209 Likaså uttalade bondeförbundarna på 

ett möte samma höst ”att vi borde sätta stopp för vidare beredning av nödhjälps-

arbete” och spara på budgetens ”krigande summor.” Men hur skulle man kunna 

göra det? ”Var här inte annat att göra än avakta fullmäktiges beslut.”210 Sommaren 

1922 handlade motsättningen om kommunens lönesättning vid vägbyggen i egen 

regi. Den socialdemokratiska majoriteten beslöt att lönerna skulle vara samma som 

vid de statliga vägbyggena. De borgerliga ville att vägdirektionerna skulle äga rätt 

att ”utföra arbetet på billigast möjliga sätt.”211   

   Senhösten 1921 var situationen kritisk. Arbetslösheten piskade kommunen som 

värst, de lånade pengarna var på väg att ta slut, konjunkturen var fortsatt svag och 

en lånekarusell av enorma mått stod för dörren. I krisens skugga uppstod i det 

läget ännu en politisk orddispyt. Upprinnelsen till det hela var att fullmäktigeord-

föranden Sten Berglund hade fått sitt parti med sig i att kommunen skulle skicka 

en skrivelse till regeringen med en beskrivning av läget och vädjan om hjälp. Berg-

lund oroades förstås lika mycket som de borgerliga över hur utgifterna skenade 

iväg. Lånepolitiken sades inge ”starka betänkligheter” då den riskerade att för lång 

tid stänga kommunens möjlighet till framtida satsningar på fattigvård, skola och 

andra utvecklingsprojekt.212 Bland mycket annat innehöll skrivelsen också ett på-

stående om att arbetsgivarna i kommunen använde sig av nödhjälpsarbetena som 

prejudikat för att sänka den allmänna lönenivån.213 Det gjorde det omöjligt att enas 

över partigränserna. Direktör Sandström som indirekt utpekades som en av de 

försåtliga arbetsgivarna upprördes av formuleringen och begärde votering om 

skrivelsen. Alla borgerliga ledamöter ställde upp bakom Sandström, utom frisin-

nade Nordin som verkar ha hållit sig neutral.214 Klimatet från diskussionsmötet på 
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teatern tidigare under året, klass mot klass, togs på detta sätt rakt in i sockenstu-

gan.215 

   Än tydligare skulle de ideologiska skillnaderna bli framåt våren. I april 1922 

vände sig de fackligt organiserade arbetarna vid Bollsta sågverk till kommunal-

fullmäktige med begäran om understöd eller arbete under den pågående sågverks-

lockouten. Deras begäran ställde den socialdemokratiska majoriteten inför ett di-

lemma. Till arbetslöshetskommittén kunde man inte skicka dem, då en sådan hjälp 

kunde ”tänkas och påstås bli hopblandad” med vanliga nödhjälpsarbeten och i 

förlängningen riskera indragna statsbidrag. Fattigvårdsstyrelsen var inte heller 

lämplig, då det ansågs oansvarigt av kommunen att utan motprestation ge fattig-

vårdshjälp till friska arbetare. Samtidigt ville man inte lämna de arbetare ”där 

verklig nöd gör sig gällande” i sticket. Ledamöterna Axel Söderberg och Per Sund-

ström kom med ett gillat förslag till lösning. Det gick ut på att kommunalnämnden 

i första hand skulle bereda arbete och i andra hand ge understöd till behövande 

arbetare så pass att ”nöden kan hållas utanför dörren.”216 De borgerliga ledamöter-

na röstade mangrant emot, utom kanske frisinnade Nordin. Förfarandet innebar ju 

att kommunen blandade sig i och tog ställning för arbetarsidan i en pågående ar-

betskonflikt. Direktör Sandström anförde senare besvär å flottningsföreningen 

vägnar och länsstyrelsen upphävde beslutet.217 Frågan om kommunala tillskotts-

pengar för utestängda arbetare aktualiserades på nytt vintern 1922-23 efter att stat-

liga Arbetslöshetskommissionen utfärdat direktiv om att alla lockoutade arbetare 

skulle avstängas från statlig nödhjälpsverksamhet. Direktör Sandström och de 

borgerliga höll bergfast på att ingen hjälp skulle lämnas till arbetare som haft en 

anställning när konflikten bröt ut. Majoriteten anslog på förslag av Otto Lundin 

12 000 kronor till arbetare i ”verkligt behov av hjälp.”218 

   Synen på hur mycket kommunen fick blanda sig i arbetsmarknaden kom upp för 

avgörande gång på gång under första halvan av 1920-talet och tecknade gränsen 

mellan höger och vänster.219 

 

Partipolitiska kommunalval 

Intresset för de kommunala valen minskade markant efter premiärvalet 1919, då 

uppmärksamheten och nymodighetens behag hade fått många att testa sin röst. I 

halvtidsvalet 1920 valde två av tre väljare sofflocket, vilket innebar att färre än 

hälften så många som året förut röstade. Valdeltagandet ökade sedan successivt 

under 1920-talet, för att nå en ny toppnotering i valet 1930 då tre av fyra väljare 

deltog. 
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Tabell 8: Valdeltagande samt mandatfördelning i Ytterlännäs kommunalfullmäktige 
1919-1930 
 

År 1919 1920 1922 1926 1930 

Socialdemokraterna 
och övriga vänster-
partier 

18 17 17 19 21 

Högern och bonde-
förbundet 

10 12 12 10 8 

De frisinnade 2 1 1 1 1 

Valdeltagande 2625st 
73,9% 

1260st 
35,5% 

1591st 
44,8% 

2287st 
61,8% 

2842st 
76,9% 

 
Källa: Västernorrlands läns landskanslis arkiv, A III, volym 2, 3, 5, 7 och 10, sammanräkningspro-

tokoll för Ytterlännäs åren 1919, 1920, 1922, 1926 och 1930. 

 

 

Den socialdemokratiska majoriteten stod sig under hela 1920-talet. Folkskolläraren 

Sten Berglund fortsatte gå i täten för den framgångsrika listan Arbetare och småbru-

kare. Den socialdemokratiska partiorganisationen byggdes ut under 1920-talet. Väja 

arbetarekommun bildades 1924. Två år senare bildades Forseds arbetarekommun 

som en sektion av Bollsta arbetarekommun. Den bröt sig senare loss som en egen 

förening 1931.220 De olika arbetarekommunerna samordnades av Ytterlännäs förena-

de socialdemokratiska arbetarekommun, den så kallade samorganisationen. Den funge-

rade på det viset att de olika arbetarekommunerna skickade representanter för att 

diskutera och komma överens om en sammanhållen partilinje. Samorganisationens 

möten ägde oftast rum inför att viktiga frågor skulle avgöras i kommunalfullmäk-

tige och på kyrkostämman. Den kom också till användning för att organisera en 

gemensam partilista inför valen.221 Valagitationen var däremot en fråga för de olika 

arbetarekommunerna att själva ordna med. Till exempel beslöts i Väja arbetare-

kommun inför valet 1930 att man skulle tillsätta byombud och en ”agitationskom-

mitté” vid sågverket.222  

   De moderata och bondeförbundet gick i sin tur vidare med sin valsamverkan 

under den gemensamma partibeteckningen Kommunala samlingspartiet – inled-

ningsvis med vissa framgångar. Det låga valdeltagandet, som slog hårdast åt väns-

ter, fick nämligen till följd att man i valet 1920 övertog ett av socialdemokratins 

mandat. Även de frisinnade tappade ett mandat till den borgerliga samlingen. 

Kommunalnämndens ordförande Per-Johan Nordin hade det andra. Inför dennes 

omval 1922 kallades till ett offentligt möte i Nyland med ”intresserade”, vilket 

mynnade ut i en ”gemensam lista utan partigränser och med endast kommunens 
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bästa som det bestämmande.”223 Mötet uttalade sig för att syftet med listan bäst 

uppfylldes ”genom att alla samhällskategorier bli representerade”, vilket också var 

de frisinnades paroll; att man inte var ett klassparti. Oblygt spelades på den obero-

ende ställningen mellan höger och vänster och att andra kvalifikationer än parti-

bok skulle värderas i den lokala politiken. Listan som löd under parollen ”Kom-

munal samling utom partierna” säkrade Nordins återval. 

   Från valet 1926 tilläts olika valsedlar under en och samma paraplybeteckning, så 

kallade A- och B-grupper, vilket underlättade för samtidig valsamverkan och par-

tiprofilering. Det fick till följd att varje parti – och inte minst partipolitiken som 

sådan – kunde lyftas fram på ett tydligare sätt än tidigare. A-gruppen Borgerlig 

valsamverkan inkluderade från valet 1926 tre B-grupper; De moderata, Bondeförbundet 

och De frisinnade. De frisinnade gav därmed upp sin oberoende ställning och anslöt 

till det borgerliga lägret. Med denna schematiska valstruktur blev de kommunala 

valen lika partipolitiserade som riksdagsvalen. 

   A-gruppen Arbetarepartiet kom i sin tur att innefatta två B-grupper, socialdemo-

krater och kommunister. Socialdemokraterna i Ytterlännäs var från början anslutna 

till Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, till exempel hade ju folkskollärare Berg-

lund representerat partiet som riksdagsman mellan 1918 och 1920. Detta parti 

splittrades 1921 vid ombildandet till Sveriges kommunistiska parti. I Ytterlännäs 

återgick de flesta vänstersocialdemokrater till det socialdemokratiska ursprunget, 

vägledda av redaktör Vennerströms och folkskolläraren Berglunds exempel. I valet 

1926 var det bara Otto Lundin som valdes in i kommunalfullmäktige för B-

gruppen Kommunisterna, medan den socialdemokratiska B-gruppen Arbetare och 

småbrukare fick 18 mandat. I kommunalfullmäktige fortsatte Lundin att agera sam-

spelt med den socialdemokratiska majoriteten, för att några år senare åter rätta in 

sig i socialdemokratins led. 

   Men en opposition från vänster mot den styrande socialdemokratin var under 

uppseglande. Hösten 1929 splittrades Sveriges kommunistiska parti i två falanger, en 

Moskvatrogen grupp under ledning av Hugo Sillén och en oberoende utbrytar-

grupp under ledning av Karl Kilbom. Redan sommaren 1929 diskuterades i Sand-

slåns arbetarekommun hur man med hjälp av agitation skulle försöka försvara 

partiets ställning i den lokala fackföreningen mot ”kommunisternas upprivnings-

arbete.”224 Vid 1920-talets början hade gränserna mellan socialdemokrati och 

kommunism varit flytande. Från denna tid, omkring 1930, betonades de desto tyd-

ligare. Den gamla dragkampen med de borgerliga var då överstånden och vunnen. 

Kommunisternas utmaning från vänster upplevdes som ett betydligt större och 

aktuellare hot. I valet 1930 ställde de obundna Kilbomskommunisterna upp som B-

grupp under Arbetarepartiet (den andra B-gruppen var Socialdemokraterna), medan 

de Moskvatrogna Sillénkommunisterna gick till val under egna beteckningen Klass 

mot klass – Kommunistiska partiet. Kilbommarna fick två mandat. Sillénarna fick nöja 

sig med ett mandat. Den kommunistiska framryckningen rubbade inte socialde-

mokratins maktställning, men behövde bemötas för att den inte skulle vinna ytter-
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ligare mark i kommande val.225 I början av 1930-talet diskuterades därför allt oftare 

på arbetarekommunernas möten konflikter mellan socialdemokrater och kommu-

nister i den lokala politiken, bland annat i synen på den förda arbetslöshetspoliti-

ken.226  

   I valet 1934 fick socialdemokraterna och kommunisterna tillsammans 24 mandat 

av 30 möjliga, vilket decimerade den borgerliga oppositionen till obetydlighet. 

 

En politiserad valrörelse 

Den kommunala valrörelsen kom under 1920- och 1930-talen alltmer att hamna i 

skuggan av rikspolitiken, vilket delvis berodde på det tidsmässiga sambandet med 

landstingsvalet. Den nya partiledarrollen i valrörelserna spred sig till landstingsva-

len och ledande politiker tvingades ut i hektiska, riksomfattande valturnéer. Direk-

tör Sandström fick nu vid flera tillfällen anledning att hälsa amiral Lindman väl-

kommen till Nyland, samtidigt som den socialdemokratiske ledaren Per-Albin 

Hansson kom till Sten Berglund i Bollsta.227 Bondeledaren Olof Olsson i Kullen-

bergstorp talade på teatern i Nyland en dryg vecka före valet 1930.228 Tre timmar 

senare väntades han äntra scenen i Nässlands föreningshus i Säbrå, dit också hu-

gade Stigsjöbor fick bege sig om de ville lyssna till föredraget.  

   Fullmaktssamlandet kompletterades under 1920-talet av partiernas organiserade 

valskjutsar. Uppmaningar i partipressen i stil med ”ställ edra bilar till de modera-

tas förfogande”, och ”alla bondeförbundares och S.L.U:ares bilar måste vara i rö-

relse från morgon till kväll” vittnar om en ny tid med  nya tekniska möjligheter.229 

Otto Lundins begäran om en halvtimmes ”kaffepaus” på kommunalstämman i 

Ytterlännäs hösten 1926 var också ett uttryck för den nya tiden. Under tiden de 

andra drack kaffe hann Lundin med sin bil åka iväg och skaffa fler röster.230 Val-

skjutsarnas omfattning och betydelse är totalt sett svårbedömd, men pekade fram-

åt mot andra tekniska innovationer. Inför riksdagsvalet 1928 användes högtalarbi-

lar och turnerande valfilmer för första gången i en valrörelse, och bara några år in 

på 1930-talet hade moderniteterna spridit sig till landstings- och kommunalva-

len.231 Partiernas högtalarbilar öppnade upp för tidsbesparande och flexibla före-

drag under bar himmel, till exempel åkte direktör Sandström på en uppmärksam-

mad turné med högtalarbilen i augusti 1934 och inför valet 1938 förärades Stigsjö 

med hela fyra föredrag av högerns riksdagsman Leon Hagström.232 Valfilmer, hög-

talarbilar, valskjutsar och besök från ledande politiker hade kommit för att stanna i 

de kommunala valrörelserna. På detta sätt knöts också det lokala valarbetet hårda-

re till rikspolitiken och partiernas valmaskinerier. 

 

Polarisering mellan höger och vänster 

I april 1922 publicerades i NN ett politiskt färgat kåseri över ledamöterna i Ytter-

lännäs kommunalfullmäktige, undertecknat en ”åhörare med sympatier för arbeta-

regruppen.” Eftersom alla former av karikatyrer bygger på igenkännande är be-

skrivningen av visst intresse. I skämtsam ton får vi bland annat veta att arbetaren 
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Petter Holmberg i Väja var ”fullmäktiges snällaste karl” och att fru Sundström 

kunde vara ”vass nog” men ”barnkär.” Här tecknades också bilden av ett mycket 

polariserat fullmäktige, delat mellan de borgerliga i ”parti Sandström” och folk-

skollärare Berglunds socialdemokrater. Direktör Sandström var enligt skribenten 

inte bara de moderatas auktoritet, utan också bondeförbundarnas. ”Som S. röstar, 

rösta de. Helt naturligt för rästen, att den mästa energiske, viljestarke, duglige och 

påpasslige skall utöva ledarskapet.” Mellan högermannen Sandström och social-

demokraten Berglund rådde ”en oförsonlig stridsstämning” uppvisat genom åter-

kommande ”nappatag” dem emellan. Frisinnade kommunalnämndsordföranden 

Per Johan Nordin var ett undantag, ”till synes villrådig om, var det rätta fadershu-

set är.” Hade han tidigare ”fått göra bekantskap med socialismen, skulle han i 

denna stund säkerligen ha varit lika god socialist som mången med det namnet”, 

trodde skribenten. Nu förankrades han istället i ”det gamla, numera sällsynta bon-

defrisinnet.”233  

   Den tilltagande polariseringen mellan höger och vänster fick så småningom ge-

nomslag också i valen till kommunala nämnder. I den viktiga arbetslöshetskom-

mittén, som tillsattes vårvintern 1921, dominerade de socialdemokratiska ledamö-

terna fullständigt. På kommunalnämndsordföranden Nordins förslag utökades 

dock antalet ledamöter med ”en jordbrukare och två industrimän” på samma sätt 

som under seklets inledande decennier hade kvoterats in arbetare.234 Vid årsskiftet 

1923–24 tappade de borgerliga till sist också majoriteten i kommunalnämnden. Det 

var i samband med att man övergick till att välja hela kommunalnämnden vid ett 

och samma tillfälle. Direktör Sandström och några till borgerliga ledamöter drev i 

samband med detta igenom att valet skulle verkställas med proportionell metod. I 

kommunalförordningen stadgades att proportionella val var tvunget att tillgodo-

ses om en minoritet så önskade. Strategin tyder på att Sandström inte längre såg 

någon möjlighet att behålla kontrollen över kommunalnämnden, utan tvärtom 

befarade att de borgerliga skulle drabbas än värre av ett majoritetsval. Det propor-

tionella valsättet tvingade för övrigt frisinnade Nordin att välja sida för att kunna 

behålla sin plats och det blev direktör Sandströms lag. Nordin toppade den borger-

liga kandidatlistan, medan den socialdemokratiska listan hade Ernst Edmark på 

första plats. Det första proportionella kommunalnämndsvalet utföll i 6 socialde-

mokratiska och 5 borgerliga ledamöter. Nordin fick återigen förnyat förtroende 

som kommunalnämndsordförande. Faktor Nordlander ersattes dock av socialde-

mokraten Ernst Edmark som vice ordförande.235 

   Det proportionella valsättet upprepades i de följande kommunalnämndsvalen 

1927, 1931 och 1935 med påföljd att de borgerligas mandat minskade i takt med 

deras försvagade ställning i fullmäktige. Från 1932 bestod kommunalnämnden av 

8 socialdemokrater och tre borgerliga ledamöter. Nordin avgick på egen begäran 

som ordförande i fattigvårdsstyrelsen år 1930 och ersattes då av socialdemokraten 

Otto Lundin. Ett år senare lämnade han också ordförandeskapet i kommunal-
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nämnden. Där utsågs Ernst Edmark till ny ordförande, vilket fullbordade makt-

skiftet.236   

   En sammanställning av fullmäktigeledamöternas yrkestitlar visar att arbetare och 

hantverkare successivt tog fler platser under 1920-talet. Bönderna kom att bli de 

stora förlorarna. I de första valen, 1919 och 1920, hävdade man sig väl inom det 

utrymme som fanns på den borgerliga sidan. Efter valet 1920 representerades 

Kommunala samlingspartiet av sex hemmansägare, det vill säga mer än vartannat 

borgerligt mandat. I valet 1922 behöll de borgerliga samma antal mandat, men nu 

var det bara två bönder kvar, nämligen Nils Svensson i Nordanåker och Johan 

Petter Olsson i Bollstabruk. Böndernas platser övertogs av tjänstemän och företa-

gare, till exempel tog grosshandlare Hammarlind, bruksföreståndare Ölund och 

disponent Bäcklund plats i fullmäktige detta år. Bondeförbundet trängdes alltså ut 

av de moderata i den borgerliga samlingen Mot slutet av 1920-talet ökade antalet 

hemmansägare igen, men då delvis i form av representanter för den socialdemo-

kratiska listan. 

 
Diagram 8: Yrkesfördelning bland ledamöter i Ytterlännäs kommunalfullmäktige 
åren 1919-1930 
 

 
 
Källa: Västernorrlands läns landskanslis arkiv, A III, volym 2, 3, 5, 7 och 10, sammanräkningspro-

tokoll för Ytterlännäs åren 1919, 1920, 1922, 1926 och 1930. 
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En annan iakttagelse som kan göras är att de båda fruarnas tid i kommunalfull-

mäktige blev kortvarig. Båda lämnade fullmäktige efter mandatperiodens slut och 

ersattes inte av nya. Kanske kom man underfund med att fullmäktige var en plats 

för män? Utvecklingen var inte ovanlig. Sett till hela landet förfogade kvinnor över 

cirka 3,5% av platserna i kommunalfullmäktige efter valet 1919. Efter valet 1926 

hade samma andel krympt till bara 1,4%.237 Det kvinnliga handlingsutrymmet fort-

satte således att vara begränsat till speciellt kvinnliga områden. Fru Cecilia Sund-

quist lämnade visserligen kommunalfullmäktige utan att sätta några större av-

tryck. Men hon fortsatte under många år som kvinnlig ledamot av fattigvårdssty-

relsen (utan egen rote förstås), barnavårdsnämnden och nykterhetsnämnden. 

  

Kommunalstämmor, nykterhet och vägfyrkar 

Kommunalstämman förlorade de flesta av sina tidigare uppgifter i samband med 

att fullmäktigeinstitutionen trädde i kraft. Folkskolläraren Sixten Mogren utmana-

des därför inte om ordförandeposten utan omvaldes utan motkandidater ända 

fram till 1951. Några uppgifter kvarstod dock, bland annat att utse fjärdingsmän, 

nämndemän, tingshusombud och vägombud. Vid ett par tillfällen hamnade kom-

munalstämman åter i händelsernas centrum under 1920-talet. 

   I april 1921 underställdes Nylandshotellens utskänkningsrättigheter det social-

demokratiskt dominerade kommunalfullmäktige för första gången, vilket ledde till 

djup besvikelse för många nykterhetsvänner. Några av de socialdemokratiska le-

damöterna röstade nämligen på direktör Sandströms linje – med påföljden att 

fullmäktige med majoritetsbeslut tillstyrkte fortsatta utskänkning.238 Kjell Östberg 

tar Jalmar Furuskog, en av IOGT:s främsta ideologer under 1920- och 1930-talen, 

till hjälp för att fånga fenomenet: ”Det gick stundom för våra som för Jeppe på 

berget, när han bars in i baronens sängkammare. De anpassade sig med en beund-

ransvärd snabbhet till den nya miljön och de nya umgängesformerna.”239 I logen 

Angantyr väckte det stor harm att socialdemokrater röstade med spritintressena 

och förrådde sin klass. På NOV:s distriktskonferens i Bollsta veckan efteråt uttala-

des ”en bestämd och skarp protest mot sådana, om bristande förståelse för arbeta-

reklassens intressen vittnande handlingar, då man utnyttjar sina mandat i samhäl-

lets institutioner genom att medverka till rusdryckshanteringens befrämjande.” 

Och vidare: ”De arbetarerepresentanter som så missförstått sin sak, att de röstat för 

utskänkningsrättigheters beviljande böra avgå från sina platser.”240 Så blev det inte. 

Istället kom rusdryckernas politiska laddning som klassfråga att devalveras. Redan 

året efter kom på riksplanet nådastöten i och med utgången av förbudsomröst-

ningen. I Ytterlännäs gick vid samma tid luften ur såväl centralkommittén som 

Angantyr.241  

   Innan dess väntade en sista urladdning. Verdandisten Otto Lundin, som vid 

denna tid var ordförande i centralkommittén, såg en chans att lyckas bättre med 

direkt röstmobilisering och agerade för att samma fråga skulle tas upp för behand-
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ling en gång till fast på kommunalstämman. I ett brev till en bundsförvant veckan 

innan junistämman förklarade Lundin frankt att han ”tänkt att vi skulle kunna 

skapa en majoritet för avslag” och bad denne att möta honom ”så finge vi planläg-

ga arbetet.”242 Det ”påpassliga” initiativet, som stöddes av Sten Berglund, bar frukt. 

Kommunalstämman avstyrkte utskänkningsrättigheterna med röstställningen 122-

37. Direktör Sandström levererade efteråt en besk kommentarer om att beslutet var 

att anse som ”framagiterat av en mindre grupp extrema nykterhetsvänner”, främst 

”arbetare från Bollstabrukstrakten med talrika fullmakter från sina hustrur och 

andra anförvanter.”243 Då det inte längre var kommunalstämmans sak att avgöra 

frågan fick det inte någon som helst betydelse för länsstyrelsens slutgiltiga beslut. 

   Viktiga var däremot de vägombudsval som förrättades under senare delen av 

1920-talet. Varje år utsågs vid ett eller flera tillfällen så kallade vägombud till väg-

stämmor med Boteå tingslags väghållningsskyldiga. Normalt sett var det ett rutin-

ärende, men i december 1926 kopplades vägvalet ihop med en samtidigt uppblos-

sande konflikt mellan orterna Bollsta och Nyland, varom mer i ett kommande av-

snitt. Kontentan av det hela var att båda orterna till varje pris ville lägga beslag på 

ombudskapet. I vägval röstades i vägfyrk, vilket i princip följde samma logik som 

det gamla fyrktalssystemet. Enligt direktör Sandström ledde Nylands kandidat, 

disponent Bäcklund, över Bollstas kandidat, kommunalnämndsordförande Nor-

din, med cirka 12 000 fyrkars övervikt efter att alla i sockenstugan hade röstat. I det 

läget begärdes av Otto Lundin och beviljades av ordförande Sixten Mogren, båda 

från Bollsta, en ”s. k. kafferast” på 30 minuter istället för att med klubbslag avsluta 

voteringen. Otto Lundin drack inget kaffe, utan körde i ilfart till Väja för att skaffa 

fram en fullmakt från Dynäs AB och dess vd, konsul Ekman. Lagom tills kaffet 

hade inmundigats i sockenstugan var han tillbaka med 19 000 fyrkar på fickan. Det 

innebar att Per-Johan Nordin valdes till vägombud för Ytterlännäs med 28 062 

röster av 126 röstande mot 20 732 röster av 19 röstande.244  

   Fyra år senare upprepades historien då förvaltaren Hellström från Väja utmana-

des av intendent Ljunggren från Bollsta, den senare med stöd från Nyland. Man får 

intryck av att Bollstasidan togs på sängen och behövde tid för att mobilisera röster. 

Innan voteringen skulle börja föreslog Otto Lundin som en repris på 1926 års kaf-

ferast en halvtimmes uppehåll ”för utvädring av lokalen.” Sten Berglund tog i 

ännu mer och föreslog en hel veckas ajournering. Det var på sätt och vis ett geni-

drag eftersom ett ajourneringsförslag skulle röstas om i per capita, där – just det – 

Bollstasidan hade övertaget. Segersiffrorna skrevs till 60-36. Grosshandlare Ernst 

Emanuel Larsson, som företrädde Nylandssidan, rasade efteråt mot hur ordföran-

de Mogren ensidigt hade gynnat den ena parten genom att spela med i Bollstasi-

dans taktikdrag. Även om inget formellt fel begåtts var det oetiskt, menade han, att 

inte använda samma röstlängd som i det avbrutna valet. ”Vid annat förhållande 

kan ju en enkel per capita majoritet, vilken i röstvärde är underlägsen per capita 

minoriteten, förhindra ett sådant vals verkställande, tills den hunnit förskaffa sig 

majoritet även i fråga om röstvärde”, slutade Larsson sin reservation.245 
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   Från båda sidor mobiliserades efter bästa förmåga över nyåret innan den upp-

skjutna stämman återupptogs den 4 januari 1931. Då fick man hålla till i kyrkan för 

att få plats. Sammanlagt röstade 693 röstägare, varav 426 personligen var på stället, 

det vill säga sju gånger fler än veckan dessförinnan. Intendent Ljunggren drog det 

längsta strået med 98 099 fyrkar av 369 röstande mot 83 496 fyrkar av 324 röstande 

för Hellström, vilket innebar att Nylandssidans höll undan och denna gång avgick 

med seger.246 

   Problemen med direkt styre i en kommun med många röstberättigade och många 

stridande viljor framgår med önskvärd tydlighet. Det bäddade för osäkra sväng-

ande majoriteter, lurpassande och tungrodda voteringar. Men vad var det då som 

låg bakom detta starka engagemang för ett vägombuds skull?  

 

Nylands köping – en fråga om ras eller kultur? 

Den så kallade köpingsfrågan tog sin början vid en välbesökt extra municipal-

stämma i Nyland luciadagen 1926, då municipalsamhället beslöt att inleda en pro-

cess för utbrytning ur Ytterlännäs kommun med sikte på att bilda en självständig 

köping. Som skäl för beslutet anfördes att ”Nylandsintresset” alltid fick stå tillbaka 

för ”Bollstaintresset” i den lokala politikens prioriteringar, till exempel hade man 

fått vänta länge på att få egen folkskola. Den tänkta köpingen, som beräknades få 

2365 invånare, sågs därför som en nödvändighet för ortens fortsatta välgång, ja 

som en ”livssak.”247  

   Den utlösande faktorn var en gammal tvistefråga om placeringsorten för den 

högre folkskolan i kommunen, Nyland eller Bollsta. Saken hade tagits upp för av-

görande på kyrkostämman tidigare under hösten. Folk hade då bokstavligt talat 

gått man ur huse, första gången med över 1000 röstande, andra gången med alla 

tiders rekord, över 1400 röstande och uppemot ett par tusen personer på plats i en 

fullsatt kyrka. Voteringen pågick från halv fem på eftermiddagen till ett på nat-

ten.248 En krönika i NN ger en ögonblicksbild av den osannolika stämman: 

 

En flotta på fyra ångare stävade från Sandslån och Väja uppåt Bollstafjärden 

medförande vad en talare från Nyland kallade valboskap. I jämn ström kila-

de bilar från alla håll och kanter till socknens helgedom, som snart fylldes på 

ett sätt som möjligen överträffats endast vid längesedan svunna tiders julot-

tefirande. Den främre hälften av kyrkan fick genast bänkar och gångar tätt-

besatta eller ställda av tåliga och otåliga kämpar för vad som alla såväl från 

östra som västra delen av socknen med i huvudfrågan fullkomligt motsatt 

mening ansåg som solklar rätt. Vad tiden led blev det också ett allt mera 

animerat meningsutbyte för att inte säga ett fullkomligt enastående socken-

gräl, där talarna fingo erfara instämmanden eller motsatsen genom kraftiga 

tillrop.249 
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Den tungrodda kyrkostämman mynnade ut i en antiklimax: uppskov med frå-

gan.250 Efter stort rabalder ledde det vidare till att köpingsfrågan aktualiserades 

från Nylands sida såsom ett sätt att genom skilsmässa befria sig från de fjättrande 

Bollstabojorna. Från övriga delar av kommunen ville man inte släppa Nyland, utan 

pläderade för fortsatt samling inom den gamla kommunens ramar.  

   Den formella ansökan om utbrytning till en egen köpingskommun lämnades in 

den 11 maj 1927, utredningsmannen von Schulzenheim träffade parterna första 

gången i slutet av juni och på hösten samma år lade han fram sin utredning som 

föreslog att Nyland skulle få gå sin egen väg.251 Efter detta vidtog fyra år av betän-

kanden, utspel, massmöten och nya utredningar, där bland annat diskuterades de 

ekonomiska konsekvenserna av en kommundelning. Kyrkoherden Ernst Widell 

försattes i en brydsam sits, där han ställdes inför att välja sida. I processens inle-

dande skede hyste han starka betänkligheter mot en kommundelning, men under 

resans gång ändrade han uppfattning.252 Vid ett skolrådsmöte den 29 maj 1929, då 

ett viktigt yttrande skulle avlämnas till domkapitlet, förklarade sig Widell neutral, 

vilket sågs som ett svek från Bollstahåll.253 Från denna tid och framåt kom köpings-

frågan att kantas av snaskiga ”affärer”, där personliga angrepp och smutskastning 

stod som spön i backen, flera gånger med kyrkoherde Widell i skottfältet som ord-

förande i skolråd och kyrkostämma.254 Den mest delikata affären, ”det försnillade 

dokumentet”, tog sin början i det omtalade skolrådsmötet den 29 maj 1929, då 

kommundelningen avstyrktes av Bollstamajoriteten. Protokollet inklusive Ny-

landsledamöternas reservation skulle gå vidare till kontraktsprosten Broman i 

Ullånger som underlag för dennes utlåtande i frågan. Kyrkoherden skickade samt-

liga handlingar med en Bollstadelegation, ledd av Sten Berglund, som åkte till 

Ullånger för att personligen överlämna papperen. Nylandsledamöternas reserva-

tion kom emellertid aldrig fram. Den försvann på vägen i en härva av juridiskt 

hårklyveri.255 Uppseendeväckande var också det minst sagt oeniga skolråd som i 

samma veva med votering fattade beslut om att man var – eniga!256  

   Bollstasidans agerande försommaren 1929 fick i efterskott bakläxa av domkapit-

let. Här finns dock ingen anledning att försöka sig på den grannlaga uppgiften att 

söka ”sanningen” i de båda parternas motstridiga versioner. Det intressanta är 

istället att köpingsfrågan fick en sådan sprängkraft och att den orsakade sådana 

allvarliga konflikter i lokalsamhället. Kyrkoherde Widell talade om etnografiska 

gränser, ja till och med om olika raser på de båda orterna.257 

   I den enklaste tolkningen hämtade köpingsfrågan sin livskraft ur geografiska 

förhållanden, det vill säga det blivande köpingsområdet mot resten av kommunen. 

I offentlig debatt talades om kommundelsmobbning, där man från Nylands sida 

ansåg att Bollstaborna, som var i majoritet i kommunen, gynnade sig själva på 

municipalsamhällets bekostnad. Nyland liknades vid en duktig mjölkko, vars egna 

kalvar led av undernäring. Direktör Sandström sammanfattade Nylands upplevda 

martyrskap vid ett möte med utredningsmannen sommaren 1928 i form av en 

hågkomst om det han själv hade fått höra då han tillträdde som flottningschef: 
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”Ingenting av vad denna ort önskade gick igenom. Det finns en gräns som heter 

Nylandsberget, sade man. När jag undersökt saken, förstod jag att det erfordrades 

båtlaster med folk för att vi skulle klara oss.”258 Båtlaster med folk syftade av allt 

att döma på hur man vid viktiga tillfällen hade organiserat kollektiv transport av 

väljare till och från kommunalstämman. Mycket möjligt tänkte Sandström särskilt 

på sammandrabbningarna i den gamla utskänkningsfrågan. Kamrer Emanuel 

Björner uttryckte saken ännu rakare i samtal med tidningen NN:s utsände under 

hösten 1926: ”Den s.k. västfronten kan icke längre finna sig uti att få alla sina frå-

gor omintetgjorda av den s.k. östfronten.”259   

   Nyland var mot 1920-talets slut i ännu högre grad än tidigare en borgerlig enklav 

i den större, mörkröda kommunen. Municipalsamhällets offentliga liv dominera-

des fortsatt av de moderatas direktör Sandström som ordförande i municipal-

stämman, vald ”med acklamation.”260 I kommunalfullmäktigevalet 1930 fick de 

borgerliga 63% av rösterna i Nylands valkrets, vilket ska jämföras mot knappt 9% i 

Väja, drygt 20% i Sandslån, knappt 28% i Bollsta och drygt 32% i Forsed.261 Muni-

cipalsamhället var med andra ord som en oas för de borgerliga, där de hårt ansatta 

kunde vinna andrum mot den övertrumfande socialdemokratin. I den tänkta kö-

pingen, som bestod av Nyland, Sandslån och ytterligare några näraliggande byar, 

kunde förväntas ett ungefärligt jämviktsläge mellan höger och vänster. Nylands 

köping skulle med andra ord bli en språngbräda för de borgerliga att vinna tillba-

ka lite av sin stolthet och framtidsvision. 

   Den politiska dimensionen av köpingsfrågan kom tidigt upp till ytan och eldade 

på debatten. Lokalpressen utnyttjades flitigt för riktade politiska budskap, i den 

borgerliga pressen genom att peka mot en annalkande, ljus framtid för Nylands 

köping, i vänsterpressen genom att sätta problemet med ”kommunalpolitisk bor-

garespekulation” under belysning.262 Sten Berglund satte tonen genom att på bästa 

plats i NN varna arbetarna i tilltänkta köpingsområdet för att de var på väg att gå 

rakt i en borgerlig fälla, gillrad av självaste direktör Sandström. En Nylands kö-

ping skulle ju bli en borgerligt styrd kommun, spådde han och förundrades över 

hur arbetarledarna i Nyland, Bror Thorsson och O. J. Lindström kunde bortse från 

det. ”Jag har den känslan, att de spänts för en vagn, vars last och kusk de inte se”, 

menade han och tog ny sats: ”Ja, kanske den värklige kusken med berått mod hål-

ler sig bakom och lämnar tyglarna i händerna på sina drängar.”263 Budskapet kun-

de inte misstolkas. Köpingsfrågan var inte förenlig med ett arbetarintresse. ”Sillen 

är en sill, även om den kommer inlindad i en kapprock.”264  

   I det gamla municipalsamhället och byarna runtomkring var stödet för köpings-

bildningen påfallande starkt, medan det i Sandslån fanns en tydlig opposition ge-

nom arbetarekommunen som följde den anbefallda partilinjen om motstånd.265 

Inför ett par viktiga möten i november 1927, då befolkningen på de berörda orterna 

skulle få yttra sig och rösta om utredningsmannens förslag, riktades i NN anklagel-

ser mot direktör Sandström för att ha hotat sina arbetare i Sandslån med repressa-

lier om de röstade nej till köpingsbildningen. ”Ett led i strävandena att inblanda 
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politik i saken har varit att indraga min person i densamma”, svarade Sandström 

på ett av mötena, och tillbakavisade alla beskyllningar som lumpna osanningar 

med ursprung i Bollsta.266 Mötena slutade med att alla geografiska delar av den 

tänkta köpingen uttalade sig för en utbrytning ur Ytterlännäs, vilket av NN sam-

manfattades på följande sätt: ”Dir. Sandströms opinionsbildning firar billig tri-

umf”: ”Sandström står i begrepp att ta makten från arbetarna. Detta påpekar Nya 

Norrland. Sandström driver fram en resolution mot detta påpekande och – arbe-

tarna ropar bra!”267 

  I en mer sammansatt tolkning ställdes således mot varandra de båda huvudorter-

na, rödfärgade Bollsta och blåfärgade Nyland, båda för stolta att vika ner sig i 

kampen om att vara kommunens mittpunkt. Det är nog högst sannolikt att direk-

tör Sandström och hans moderata vänner i Nyland innerst inne hoppades på en 

ljusnande framtid med sina politiska plågoandar förpassade till åskådarplats utan-

för köpingen. Men så enkelt att det bara handlade om partipolitik och ideologi var 

det inte. Den upplevda Bollstapatriotismen i det kommunala livet hade till exem-

pel diskuterats livligt inom Sandslåns arbetarekommun redan i början av 1920-

talet.268 Och ledande socialdemokrater i Nyland stödde kraftfullt en ny köping. 

Socialdemokraten Lindström framhöll på ett möte 1927 att man ”endast haft sam-

hällets bästa för ögonen.”269  Till saken hör också att de borgerliga utanför det pla-

nerade köpingsområdet passivt ställde upp för den socialdemokratiska majorite-

ten. Bättre än att tala om höger och vänster är därför att tala om bruks- och muni-

cipalkultur. Municipalsamhället Nyland mot brukssamhället Bollsta. Ingredienser-

na i köpingsfrågan var i stort samma som i den tidigare så heta utskänkningsfrå-

gan. Den borgerliga municipalkulturen ställde socialdemokraterna i Nyland inför 

ett liknande dilemma som ortens nykterister en gång hade varit i, att följa partilin-

jen eller att se till sin orts intressen. Dessutom: Lika mycket som municipalkulturen 

var den faktor som drev på Nylands köpingsansökan, lika mycket var det den 

socialdemokratiska brukskulturen som triggade igång svaret från Bollsta. Att 

stoppa köpingsbildningen blev för Sten Berglund och hans meningsfränder ännu 

ett sätt att stoppa direktör Sandström.  

   I en skrivelse till regeringen den 18 november 1931 lade Nylands municipalled-

ning fram sin kärnfulla slutplädering om att ”rädda vår ort från den olidliga situa-

tion, som skulle drabba densamma, därest köpingsförslaget icke skulle gå ige-

nom.” Distinktare än i något annat dokument synliggörs där municipalkulturens 

essens.  

 

Vi äro förvissade om, att en ny köping Nyland skulle gå en ljus framtid till 

mötes och gå hastigt framåt till gagn för hela den kringliggande trakten, och 

ligger det nu i Eders Kungl. Maj:ts hand att avgöra, om dessa ljusa fram-

tidsmöjligheter skola realiseras, eller om orten skall dömas till att fortfaran-

de vara en landsbygd med stillastående eller tillbakagående tendens eller 

med andra ord att döma Nylands samhälle att långsamt förtvina och dö, vil-
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ket otvivelaktigt blir fallet, om det skall tvingas kvar i den giftiga atmosfär, 

som förefinnes i den nuvarande Ytterlännäs socken.270 

 

I december 1931 fattade regeringen det formella beslutet efter uppvaktning av en 

Bollstadelegation. Det blev ingen köping. 

 

Pastorn avskedas på kyrkostämman 

Kyrkostämman hade under några år fortsatt att vara ett borgerligt fäste trots infö-

randet av den allmänna rösträtten. Inte förrän 1923 började välkända socialdemo-

krater som Sten Berglund, Otto Lundin och Axel Söderberg på allvar figurera i 

protokollen. Ett skolrådsval i december 1924 bildade slutpunkt för kyrkostämman 

som en borgerlig tillflyktsort. VA rapporterar om saken följande, att ”när frågan 

blev om att välja skolrådsledamöter var det slut med enigheten” och inleddes en 

”långvarig, delvis hetsig debatt.”271 De borgerliga möttes av krav på att ledamöter-

na skulle utses med proportionell metod och partilistor. Möjligen var det en replik 

på att direktör Sandström hade begärt proportionell valmetod i kommunal-

nämndsvalet 1923. Enligt VA:s platskorrespondent föranledde den överraskande 

vändningen att de borgerliga tvingades göra om sina nomineringar, antagligen för 

att ändra prioritetsordningen då man skulle få färre mandat än man från början 

trott. I den votering som följde noterade ”arbetarepartiet” 141 röster och fem man-

dat medan ”samlingspartiet” noterade 85 röster och tre mandat. Det fick till följd 

att förutvarande ledamöter som direktör Sandström och hemmansägaren Fahlén 

lämnade plats för arbetaren Pettersson och torparen Elander.272  

   Maktskiftet fullbordades två år senare, då den resterande hälften av skolrådets 

ledamöter byttes ut. Från januari 1927 bemannades skolrådet långsiktigt av åtta 

socialdemokratiska och fem borgerliga ledamöter. Det proportionella valsättet blev 

dock bara en parentes i sammanhanget. Det var nämligen svårt att förena okontrol-

lerade partival med kravet på roterepresentation. Redan 1926 utsågs därför en 

partigemensam kommitté som ”skulle med varandra överlägga om ett kompro-

missförslag att förläggas stämman för att de olika skolrotarna måtte få sig tilldelad 

var och en sin skolrådsledamot.”273 Sedan väl partipolitiken hade etablerats som 

norm övergicks följaktligen till en förhandlingsmodell med fast mandatfördelning 

mellan partierna. 

   På kyrkostämman hanterades vid denna tid många skolfrågor. En av dem rörde 

högre folkskolans placeringsort och lockade som tidigare visats tusentals röstande 

hösten 1926. En annan handlade om skolböcker och ekonomi. Frågan om fria läro-

böcker för skolbarnen var inte ny i den lokala politiken. Folkskolläraren Altin i 

Sandslån och den övriga lärarkåren hade vid ett möte med skolrådet i februari 

1917 förordat att dela ut såväl läroböcker som förbrukningsmateriel gratis till bar-

nen. Det hade inte föranlett någon omedelbar åtgärd från skolrådets sida den 

gången, men förbrukningsmateriel hade senare blivit kostnadsfritt.274 Den tillta-

gande socialdemokratiseringen av kyrkostämman gjorde att frågan om fria skol-
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böcker väcktes på nytt från mitten av 1920-talet. Vid ett godkännande beräknades 

det ge en merkostnad för kommunen på cirka 3000 kronor om året.275 För social-

demokraterna var den avgiftsfria folkskolan en viktig principfråga. Oavsett famil-

jens ekonomiska ställning skulle alla barn ha samma möjligheter till en likvärdig 

skolgång. De borgerliga protesterade dock och menade att det skulle vara ”eko-

nomiskt skadligt” för kommunen att ta på sig nya utgiftsposter i kärva tider. 276 

   En första motion i ämnet avslogs hösten 1926 med minsta möjliga marginal, 145 

röster mot 144 röster, vilket visar att de borgerliga fortfarande hade en god chans 

man mot man.277 Förslaget återkom på kyrkostämman ett år senare. På ett samor-

ganisationsmöte i Bollsta uppmanades alla socialdemokrater att komma dit och 

rösta för bifall.278 Motionen som hade tillstyrkts av lärarkåren och det numera soci-

aldemokratiskt styrda skolrådet lades fram för stämman av Bollstaarbetarna Axel 

Söderberg och Ernst Edmark. Efter en livlig diskussion bifölls motionen med röst-

siffrorna 108-91. Men det fanns ett listigt förbehåll. Kyrkoherde Widell förde i det 

läget fram att det rörde sig om ett nytt ekonomiskt anslag i budgeten och då kräv-

des enligt lagen kvalificerad majoritet för bindande beslut. Socialdemokraten Otto 

Lundin hävdade motsatt att det nya anslaget bara var att anse som en utvidgning 

av ett befintligt anslag för förbrukningsmateriel och borde kunna passera lagens 

nålsöga. Till socialdemokraternas förtret vägrade Widell att ens diskutera saken. 

Istället lät han i protokollet anteckna Lundins tolkning som ett ”tricks.”279 Det in-

nebar att förslaget hade fallit, för ett tag åtminstone.  

   Det sena 1920-talets kyrkostämmor kom att kännetecknas av bråken kring kö-

pingsbildningen och en tilltagande konflikt mellan den alltmer öppet borgerlige 

kyrkoherde Widell och ledande socialdemokrater.280 Undan för undan började de 

senare styra handlingen. Första januari 1929 tog Sten Berglund över efter direktör 

Sandström som vice ordförande i kyrkostämman.281 Två år senare sattes arbetaren 

Erik Norberg från Lästa in i kyrkorådet. Widell förtvivlade över de nya tiderna. 

Den senares ”kristendomsfientliga uppfattning” var ju allmänt känd.282 I samband 

med övergången till representativt styre försvagades Widells och de borgerligas 

ställning ytterligare. Den 17 januari 1932 samlades det nyvalda kyrkofullmäktige 

för sitt allra första sammanträde, naturligtvis med socialdemokratisk majoritet. 

Widell öppnade förhandlingarna som med viss sekulariserad symbolik hade för-

lagts till det nya kommunalpalatset Johannisberg. En timma senare hade han inte 

bara ratats att bli det nya fullmäktiges förste ordförande. Han hade också som la-

gen nu medgav blivit fråntagen ordförandeskapet i kyrkostämman. Rektor Helmer 

Fritjofsson och folkskollärare Sten Berglund bildade ny socialdemokratisk ledar-

duo.283 Det prestigefyllda ordförandebytet följdes upp av ett provocerande beslut 

om att sluta upp med att annonsera sammanträden i den borgerliga lokalpressen. 

Trots kyrkorådets, kyrkoherdens och de borgerliga ledamöternas vilda protester 

skulle i fortsättningen bara rödmärkta partiorganet NN anlitas för ändamålet. An-

nonseringen, som kom att bli en återkommande tvistefråga mellan partierna de 
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nästkommande åren, är även en lämplig slutpunkt för denna redogörelse över hur 

partipolitiken till slut hade blivit viktigare än självaste kyrkoherden. 284 

 

 

Samlingslistor och partival i Stigsjö efter 1919 
 

Det första kommunalfullmäktige 

Fullmäktige i Stigsjö höll sitt första sammanträde den 15 juni 1919. Vid det tillfället 

hade man ännu inte hunnit köpa en ny protokollsbok, utan använde sig av den 

gamla vanliga för kommunalstämmans bruk. Kontinuitet präglade i alla avseen-

den övergången. Kommunens starke man sedan sent 1800-tal, landstingsman Wik-

lund, valdes enhälligt till ordförande i det nya fullmäktige. Torparen August Udd-

fors i Bölen utsågs till vice ordförande.285 Båda representerade jordbrukarpartiet. 

De frisinnade, som hade tre mandat färre, verkar inte ha haft något att invända. I 

fråga om maktfördelning förändrades således ingenting. Landstingsman Wiklund 

fortsatte regera med om möjligt stärkt position som dubblerande kommunalordfö-

rande.286 

   Jordbrukarepartiet med 14 mandat representerades till största del av bönder med 

landstingsman Wiklund i spetsen. Av de nyvalda ledamöterna märktes också ord-

föranden i kommunalstämman, hemmansägaren Uddfors i Brunne, kyrkvärden 

Norberg i Bölen och den i bygden kände nykterhetsvännen, hemmansägaren 

Oskar Andersson i Uland. De frisinnades 11 ledamöter bestod till största del av 

torpare, vilket ger en antydan om en social skiktning mellan frisinnet som småfol-

kets parti och bondeförbundet som de välsituerade böndernas parti. Som frisinna-

de ledamöter märktes folkskolläraren Rickard Stattin, torparna Lars-Olof Ulander i 

Uland och Nils Granlöf i Starred, fjärdingsmannen Lars Bylund i Brunne och tidi-

gare fjärdingsmannen Daniel Ahlberg i samma by. Ett av mandaten gick till en 

torparhustru, fru Olivia Eriksson i Uland, som fullmäktiges enda kvinna. 

   Fullmäktigevalet ledde totalt sett till att 14 hemmansägare, 9 torpare, en handlare 

och en folkskollärare tog plats i kommunalrummet, flertalet med tidigare erfaren-

heter från det kommunala arbetet och en del med band till nykterhetsrörelsen. Den 

viktigaste skillnaden mot tidigare var att torparna stärkte sin representation. Det 

hindrade dock inte att de tunga förtroendemännen säkrade sina platser och att den 

rådande maktordningen med bestämmande hemmansägare i stort bekräftades.  

   Valet 1919 följdes av ett nytt val hösten 1920, då hälften av fullmäktigeledamö-

terna skulle bytas ut för att uppnå omväxlande utbyten vartannat år. 

 

Stigsjö och Ramselesystemet 

Kommunalfullmäktigevalet i Stigsjö den 7 november 1920 utvecklades till en be-

synnerlig historia. Rekordmånga väljare låg på sofflocket, närmare bestämt alla 

utom en. Den ende som anmälde sig till valförrättaren för att få rösta var folkskol-

läraren Rickard Stattin. Hans röst på Samlingspartiet avgjorde därmed hela valut-
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gången.287 Det extremt låga valdeltagandet, på en nivå långt under 1 procent, skul-

le idag uppfattas som en demokratisk mardröm eller parodi på demokrati. Så såg 

man inte på det då. Det fanns en logisk förklaring till manfallet. Dagen till ära hade 

man inte bara gett väljarna ledigt från valbestyret, utan också strängt taget upp-

manat dem att hålla sig borta från valurnan. Stattin hade nämligen i förväg utsetts 

till att bli den ende som röstade i hela kommunen på en för alla gemensam sam-

lingslista.  

   I kommunalvalen 1919 och 1920 röstades med samlingslista i ungefär 30% av 

landets kommuner, dock betydligt vanligare i jordbrukskommuner än i industri-

kommuner.288 Samlingslistor innebar att valet arrangerades i förväg, ibland på ett 

möte mellan de politiska partiföreningarna, ibland på ett offentligt utlyst möte 

med väljarkåren. På detta sätt kunde man kringgå 1919 års lagändringar om all-

män rösträtt och regelrätta fullmäktigeval. I samlingslistans mest drastiska för-

längning, Ramselesystemet, avskaffades hela valet. Begreppet härstammade från 

födelsekommunen Ramsele i västra Ångermanland, där man på ett möte några 

veckor före det första fullmäktigevalet våren 1919 hade enats över partigränserna 

om att gå fram med en gemensam lista för alla partier under den talande beteck-

ningen ”Enighet ger styrka.”289 Överenskommelsen beskrevs på följande sätt i SB: 

”Hela valproceduren i denna kommun blir sålunda att en person får i uppdrag att 

lämna fram en valsedel med 25 namn, godkänd av de fyra partierna.”290 

   Stigsjöbornas beslut att anamma Ramselesystemet togs på ett möte i Smöråkers 

föreningshus söndagseftermiddagen den 10 oktober 1920. En öppen inbjudan till 

”intresserade av olika partier” att överlägga inför fullmäktigevalet hade ett par 

dagar tidigare annonserats i lokalpressen. Istället för att reprisera det första valet 

med partilistor sjöng man nu endräktens lov.291 I en annan ångermanländsk kom-

mun, Torsåker, talades inför ett lika arrangerat Ramseleval 1922 om hur man ”för 

undvikande av agitation och valstrid” hade gjort upp partierna emellan, ”därige-

nom undvikes ju all valstrid som kostar både tid och pengar.” De involverade 

skulle i sina respektive byar ”meddela mötesbeslutet och uppmana alla att lojalt 

följa detta beslut”, vilket underlättades av att ”från alla håll inom kommunen har 

uttalats sympatier för ett sådant förfarande vid valet och vore det lyckligast från 

alla sidor sett.”292 Samlingslistan syftade med andra ord till att undvika partipoli-

tisk agitation och söndring i det kommunala och istället med hjälp av förhandling 

åstadkomma en balanserad fördelning av mandaten.293 Stigsjöborna tänkte rimligt-

vis i liknande banor.  

   Det utlysta mötet leddes av ortens son, landstingsman Wiklund, som hade den 

pondus som krävdes för att ro projektet iland. HP rapporterade dagen efter om ett 

”enhälligt beslut att vid valet gå fram med en samlingssedel.”294 VA upplyste också 

om att mötet hade varit ”talrikt besökt” och representerat ”alla de olika politiska 

partierna”, vilket i första hand torde ha syftat på bondeförbundet och de frisinna-

de.295 Uppgörelsen gick ut på att de avgående ledamöterna fick förnyat mandat och 

uppsattes på vallistan med vartannat namn från de frisinnade och vartannat från 
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bondeförbundet.296 Sist men inte minst att folkskolläraren Stattin gavs i uppdrag 

att lämna den dyrbara rösten. Genom rapportering i lokalpressen, anslag i socken-

stugan och meddelande roteombud fick man på säker väg ut det bärande budska-

pet till kommunens alla hörn: Gå inte till vallokalen. Det som göras skall är redan 

gjort! 

   I en traditionell förklaring av samlingslistan som fenomen påstås att det i många 

kommuner, särskilt på landsbygden, inte förekom några partipolitiska murar mel-

lan kommunalmännen vid tiden för de första fullmäktigevalen. Sven-Ulric Palme 

beskriver det som ett bryderi: ”På vilka listor skulle de placeras? Om en småländsk 

kommunalordförande, som styrde och ställde ganska enväldigt i sin kommun, 

sades det: Han yppar aldrig en politisk åsikt.” Ska man tro Palme var alltså sam-

lingslistan ett uttryck för att det inte fanns några politiska partier som kunde orga-

nisera fullmäktigevalet.297 Denna studie problematiserar den bilden av samlingslis-

tan som alltigenom opolitisk. Stigsjö övergick till samlingslista efter att först ha 

provat på partival och trots existensen av politiska lokalföreningar. Mycket talar 

för att förklaringen snarast måste sökas i den politiska kulturen. Det är den ena 

aspekten. En annan aspekt är att samlingslistan i sig politiserades i den samtida 

debatten. Den idémässiga bakgrunden anknöt till de konservativas syn på hur ”det 

kommunala” skulle räddas från att besudlas av politisk agitation. Omvänt ställdes 

den i motsats till socialdemokratin som uppfattade ”det kommunala” som nära 

sammanflätat med ”det politiska.” Det gjorde att samlingslistan som företeelse från 

första början laddades med partipolitiska värden.  

   Inför det första fullmäktigevalet gjordes ett försök att nå kommunal samling i 

Ytterlännäs, där dock de kulturella förutsättningarna saknades. Den påtänkta sam-

lingslistan strandade bryskt på ett möte i Bollstabruk i februari 1919. Eller som 

VA:s platskorrespondent uttryckte det: Försöket från högerns sida ”att fiska i 

grumligt vatten misslyckades totalt och mötet avslöts med en uppgörelse angåen-

de tillfällen där överenskommelse förr hade kunnat avslutas men strandat på stor-

fyrkarnas maktpolitik.”298 En skräll inträffade i början av mars samma år i form av 

den träffade överenskommelsen i Ramsele, där alla förekommande partier, även 

socialdemokraterna, inordnade sig under samlingslistan. Den borgerliga pressen 

gillade initiativet. ”En enastående valsituation” som manar till efterföljd, rapporte-

rades på nyhetsplats i moderata SB, vilket efter valet följdes upp med ett förtjust 

konstaterande av att ”Ramsele har slagit rekord, och ett vackert sådant.”299 För 

socialdemokratiska NN var överenskommelsen i Ramsele ett svek. Tidningen drev 

ju en linje om systemskifte under parollen ”Fram till valen i mars! Upp till avgö-

rande strid mot vanstyret i kommunerna.”300 Då passade det inte med socialdemo-

krater som rättade in sig i ledet istället för att bjuda upp till kamp. Nappa inte på 

den borgerliga kroken, varnade därför redaktören, och manade ”småfolket” till att 

”gå på rena och klara vingar utan något sammelsurium med det gamla syste-

met.”301 Själva ambitionen att hålla det kommunala utanför partipolitiken blev 
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således partipolitiserad i det att den förespråkades från höger men misstänklig-

gjordes från vänster.302 

 

Samlingslistan utmanas av andra viljor 

Landstingsman Wiklund fortsatte styra sitt lilla Stigsjörike. I december 1920 om-

valdes denne för ett nytt år som kommunalfullmäktiges ordförande. Han fortsatte 

även som ordförande i kommunalnämnden och fattigvårdsstyrelsen och tycks ha 

haft ett finger med i spelet i allt som företogs.303 I tidens stora frågor syns inga mer 

djupgående konflikter rotade. Ett enat kommunalfullmäktige gjorde sitt bästa för 

att erhålla statsbidrag till vägprojekt och beredskapsarbeten i en släng av arbets-

löshetskrisen i början av 1920-talet. Kyrkostämman gick i samma sämjans tecken, 

där man med landstingsman Wiklund som förslagsställare lyckades finna en lång-

siktig lösning på en seglivad fråga om kyrkstallarnas placering och beskaffenhet.304 

   Trots det gick planerna på ett Ramselesystem i repris om intet inför valet 1922. 

Precis som två år tidigare anordnades ett ”offentligt sammanträde med represen-

tanter för samtliga partier” och kom man överens om att ”gå fram med en för alla 

partier gemensam lista.” I VA förkunnades den ”förhoppningen att socknens med-

borgare vid valet enhälligt skola sluta upp kring samlingslistan och undvika 

spränglistor.”305 Den viktigaste förutsättningen saknades dock: legitimiteten. På 

den överenskomna samlingslistan, som detta år kallades för Stigsjö kommuns bästa, 

saknades av oklar anledning flera ledande förtroendemän i uppställningen. En av 

dem var hemmansägaren och nykterhetsvännen Oskar Andersson i Uland, då vice 

ordförande i kommunalnämnden. Denne gick istället i täten för en utmanarlista 

med namnet Vår vilja. Vad Andersson och hans anhängare ville för något är svårt 

att sia om, mer än att det torde ha stått i motsats till landstingsman Wiklund och 

Stigsjö kommuns bästa. Listornas olikhet tycks inte ha byggt på vare sig partipolitis-

ka, sociala eller geografiska skiljelinjer. Däremot kan ses ett mönster i röstningen, 

där det norra valdistriktet (Gussjö) favoriserade Vår Vilja, medan det södra distrik-

tet i högre utsträckning röstade på Stigsjö kommuns bästa.306  En tänkbar förklaring 

är att olikheten kopplades till en sakfråga eller ett sakförhållande i kommunen, 

men inte heller där går det att göra en given koppling. Möjligtvis står motsättning-

en att söka i personrelaterade faktorer och ett groende missnöje mot landstingsman 

Wiklunds sätt att leda kommunen. 

   Eftersom samlingslistan utmanades med öppna kort kunde Ramselesystemet 

avblåsas i tid. Risken för kupper var annars en svag punkt med hänsyn till det låga 

valdeltagandet. Under det att det inte fanns någon anmälningsplikt i förväg gick 

det bra att man provisoriskt klottrade ner några namn på en papperslapp och lade 

i valurnan. Skräckexemplet kom från Junsele, där en spränglista under kuppartade 

former erövrade de flesta mandat i valet 1920. Kuppmakarna dök överraskande 

upp i vallokalen några minuter före stängningsdags.307 Landstingsman Wiklund 

stod pall för utmaningen. Stigsjö kommuns bästa fick 14 mandat mot Vår viljas 11 

mandat. Valdeltagandet nästintill halverades jämfört med det första valet 1919, 
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från 688 till 376 röster, vilket tyder på ett rätt så ljummet intresse hos betydande 

delar av väljarkåren.308  

   Valresultatet innebar att Wiklund omvaldes som kommunalordförande för en ny 

mandatperiod, till på köpet med acklamation. Men positionen var inte ohotad som 

den tidigare hade varit. Ett par år senare, mitt under mandatperioden, ställde Vår 

viljas Oskar Andersson överraskande upp som motkandidat. Det räckte inte hela 

vägen fram för Andersson den gången, men det förebådade vad som komma skul-

le.309  

 

En kommunalmans fall 

Wiklundepoken i Stigsjö nådde vägs ände en vårdag 1925. Den femte april avslö-

jades att revisorerna riktade allvarlig kritik mot kommunalnämndsordföranden för 

oklarheter i redovisningen. Wiklund ”försökte förklara den ena punkten här och 

den andra där”, men utan att lyckas övertyga om att allt var i sin ordning. Istället 

för ansvarsfrihet framfördes krav på en grundlig tioårsrevision för att utreda om 

missförhållanden pågått under en längre tid.310 Vid nästa sammanträde, den tredje 

maj, fann Wiklund för gott att lämna samtliga sina förtroendeuppdrag. I ett av-

skedsbrev till kommunalfullmäktige och kyrkostämman medgavs ett visst mått av 

slarv. Anklagelserna om brottslighet fann han dock ”obefogade och så affattade, att 

de måste betraktas som riktade mot min person.”311 VA rapporterade om avgången 

att ”sedan lång tid tillbaka” hade ”riktats skarpt klander” mot hur kommunens 

”mest inflytelserike och hart när enväldige förtroendeman” hade skött sina upp-

drag.312 Istället för ett tack för mångårig tjänst gavs klartecken för 10-årsrevisionen. 

Några ledamöter röstade emot, bland annat folkskolläraren Stattin som avrådde 

från att gå vidare med saken i ett försök att ”korsfästa” mannen som trots allt hade 

gjort så mycket gott för kommunen.313  

   Wiklunds avgång gav upphov till en rad vakanser som skulle fyllas. Hemmans-

ägaren Per Wiklund i Brunne tog plats i kommunalfullmäktige. Snickaren Emanuel 

Öhrling ersatte som ledamot av kommunalnämnden. Hemmansägaren Oskar An-

dersson befordrades till ordförande i samma nämnd. Hemmansägaren Erik Sjö-

ström efterträdde som ledamot och ordförande av fattigvårdsstyrelsen.314 Inspektor 

Frans Holmlund blev ny ledamot av skolrådet.315 Om ordförandeskapet i fullmäk-

tige begärdes slutligen votering som utföll i klar övervikt för vice ordföranden 

Oskar Andersson.316 Stigsjös nye frontfigur som kommunalordförande hette alltså 

Oskar Andersson. 

    Wiklundaffären fortsatte att lägga sin skugga över den lokala politiken under de 

kommande åren. I mars 1926 presenterades resultatet av 10-årsrevisionen för kyr-

kostämman och kommunalfullmäktige. Inspektor Holmlund och två hemmans-

ägare hade verkställt den digra revisionen, biträdda av bankkassör Ernst Eng-

ström. Revisionen visade att landstingsman Wiklund hade gjort sig skyldig till ett 

stort antal fel. Sammanlagt anklagades denne för att oriktigt ha slarvat bort eller 

tillgodogjort sig belopp i storleksordningen 30-35 000 kronor. Misskötseln av 
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kommunens finanser hade pågått under en följd av år. I revisionsberättelsen fram-

hölls att Wiklund handlat i strid mot fattade beslut och gällande författningar, att 

slarv och oreda utan motstycke var fallet i alla kommunens räkenskaper och hand-

lingar och att ”av såväl protokollsbesluten som i böckerna tydligt kan skönjas kas-

samannens benägenhet, att ensam bakom medansvarigas rygg styra och ställa med 

kommunen efter eget gottfinnande och i egna intressen.”317 På ett möte mellan 

revisorerna och landstingsman Wiklund förklarade nye kommunalordföranden 

Oskar Andersson att ”istället för ett tack från Stigsjö kommun för mångårigt arbe-

te, låge saken så bedrövligt till, att rättsligt efterspel kunde följa.”318  

   Hur man skulle gå vidare diskuterades i kommunalfullmäktige vid två tillfällen i 

mars 1926.319 Kyrkostämman spelade i detta läge en underordnad roll och följde 

passivt kommunalfullmäktiges beslut. De flesta ledamöter ville gå hårt fram mot 

Wiklund med rättsliga åtgärder. En minoritet förordade en förhandlingslösning 

med hänvisning till ”att han har gjort mycket gott också.”320 Till de senare hörde 

hemmansägaren Emanuel Uddfors och torparen August Uddfors, båda med släkt-

band till Wiklund, samt ett par torpare från samma by som Wiklund. De röstade 

från början emot beslutet om 10-årsrevision och ville nu undvika att dra honom 

inför rätta. Initialt lyckades de utverka en två veckors frist för förhandling. Den 

utsedda medlingskommissionens möte med Wiklund blev dock resultatlöst – med 

följden att kommunen tog beslut om att inleda ett civilrättsligt åtal. Händelseut-

vecklingen ackompanjerades av ett hårdnande tonläge mellan ledamöterna. På 

sammanträdet den 29 mars exponerades sprickan mellan de båda sidorna maxi-

malt. Diskussionen beskrevs efteråt i VA:s referat som ”synnerligen hetsig och ur-

artade i en stor del fall till rena personliga utfall mot motparten.”321 I skottgluggen 

hamnade ”herrarna Uddfors” som anklagades för att försöka hålla Wiklund om 

ryggen istället för att se till kommunens bästa. Hemmansägaren Åberg påpekade 

till slut ”att man borde hålla sig till sak och sluta grälet, enär det annars kanske 

urartar till fullt slagsmål.”322 Förutom fullmäktiges ledamöter var ett stort antal 

åhörare på plats i sockenstugan. Enligt protokollet ”fingo fullmäktige höra vilka 

andans barn de voro. En kommunalfullmäktigeledamot fann sig föranlåten med-

dela att han vore villig avgå när som helst, vartill replikerades, att flera skulle få 

göra honom sällskap.”323 

   Det hela gick hösten 1926 vidare i häradsrätten som en omfattande civilrättslig 

process. En försvårande omständighet var att kommunen hade beviljat forne 

landstingsman Wiklund ansvarsfrihet för alla räkenskapsår utom det sista och 

därför svårligen kunde utkräva ansvar i efterskott. Nya uppträden väntade i 

kommunalfullmäktige när det framkom att tidigare års revisorer av hänsyn till 

Wiklund inte hade påtalat upptäckta fel i redovisningen.324 Sommaren 1928 skrevs 

det sista kapitlet. Häradsrätten tilldömde kommunen ett mindre skadestånd och 

landstingsman Wiklund fördes till sista vilan. 
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De förenade i kommunal reformperiod 

Mitt i turbulensen vankades fullmäktigeval hösten 1926. Utifrån stämningsläget i 

kommunen kan man tänka sig att nya, friska alternativ skulle ha erbjudits väljarna. 

Men icke. Trots den upprörda stämningen över det sätt kommunen hade skötts på 

och trots motsättningarna hur man skulle agera mot den tidigare kommunalordfö-

randen slöts leden. I slutet av augusti, en dryg månad före valet, anordnades ett 

gemensamt möte med ”röstberättigade ur olika politiska partier.” Mötet resultera-

de i ”De förenade.”325 Den återuppståndna samlingslistan toppades av nye kom-

munalordföranden Oskar Andersson, men innebar ingen egentlig förnyelse. Bland 

kandidaterna förenades Wiklunds skarpaste kritiker med båda herrarna Uddfors. 

Men det gick hem hos väljarna. Ingen kupp och antalet röstande stannade på en 

mycket låg nivå, obetydliga 37 personer, sannolikt till största del kommunalmän-

nen själva.326 Det hårt kritiserade kommunalfullmäktige hade alltså lyckats med 

konststycket att välja om sig självt.327 

   Det sena 1920-talet innebar en återgång till den tidigare samförståndsandan. 

Större konflikter lyste med sin frånvaro och det berodde inte på att det saknades 

tillfällen. Under 1920-talets senare del byggdes bland annat barnmorske- och lärar-

bostad i Brunne och ny folkskola i Starred, till största del med lånade pengar.328 I 

början av 1930-talet uppfördes dessutom ett sammanhållet ålderdomshem i Brun-

ne. Ålderdomshemmet var kommunens största investering någonsin. För att klara 

kostnaden togs ett 40-årigt amorteringslån på 50 000 kronor.329 Men det ledde inte 

till några stridigheter. Tvärtom fattades beslutet enhälligt. De små trätor som ändå 

förekom handlade uteslutande om byintressen. På kyrkostämman diskuterades 

vid ett tillfälle om indragning av småskolan i Hanaberg, vilket klubbades med 13 

röster mot 12 röster (de flesta på stämman avstod från att rösta).330 Vid ett annat 

tillfälle ställdes ett planerat skolhusbygge i Uland in på grund av minskande barn-

antal, vilket retade upp byborna.331 

   Lugnet i sockenstugan inbegrep att Oskar Andersson växte in i rollen som kom-

munalordförande, från 1927 enhälligt omvald på bägge posterna.332 I oktober 1929 

aviserade Andersson något överraskande att han hade för avsikt att avgå i förtid, 

närmare bestämt vid årsskiftet 1929-30. Efter operation övertalning från en ”mång-

fald personer” fann han sig dock ”nödsakad” lova att stanna kvar ett tag till, åt-

minstone mandatperioden ut.333 Med hänsyn tagen till byggandet av ålderdoms-

hemmet var inte tidpunkten för avgång den rätta. Avgångsplanerna lades på hyl-

lan tills vidare. Andersson toppade åter samlingslistan De förenade i valet 1930 och 

omvaldes därefter för en tredje mandatperiod som kommunalordförande.  334 Det 

skulle senare visa sig bli ett ödesdigert misstag. 
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Diagram 9: Skattesatserna i Stigsjö och Ytterlännäs 1900-1940 
 

 
 
Anm: Åren 1900-1905 utdebiterades olika skattesatser på olika fyrkslag. De i tabellen upp-

tagna satserna är ett mellanting av dessa. Källa: BiSOS, serie U, Kommunernas fattigvård 

och finanser 1900-1917, Årsbok för Sveriges kommuner, löpande serie 1918-1940. 

 

På det kommunala planet kom det tidiga 1930-talet att gå i arbetslöshetens och de 

chockhöjda skatternas tecken. Trots högre skatter än i Ytterlännäs saknade Stigsjö 

ekonomiska muskler för att genomföra större satsningar eller klara en ekonomisk 

kris. Sommaren 1931 förekom arbetslöshetsfrågan för första gången på fullmäkti-

ges bord. Folkskollärare Stattin drev på för ett snabbt och resolut agerande från 

kommunens sida i att försöka orda fram beredskapsarbeten enligt principen stöd 

mot motprestation.335 Handlingsutrymmet var smått och om det förekom politiska 

motsättningar om kommunens kurs maskerades det väl i protokollen. Vintern 1933 

var 91 personer anmälda som arbetslösa, varav 54 ”löskarlar” och 37 familjeförsör-

jare. Kommunens arbetslöshetspolitik kom de följande åren helt och hållet att följa 

statliga Arbetslöshetskommissionens riktlinjer, bland annat bröts som AK-arbete 

den så kallade Rotenvägen till Ljustorps kommun. Som en följd av de dåliga tider-

na och kommunens från början svaga ekonomi höjdes kommunalskatten hösten 

1933 till nya rekordnivån 24%.336 Stigsjö hade blivit en kommun på mer eller mind-

re ruinens brant.  
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Att inte äga sina förtroendemän 

Med reservation för det bristande källmaterialet kan bondeförbundets och de fri-

sinnades 1920- och 1930-tal närmast sammanfattas som en organisatoriskt ryckig 

historia.  

   Efter landstingsman Wiklunds fall lades bondeförbundets lokalavdelning i mal-

påse. En ny förening ska ha bildats under 1928.337 I samband med ombudsmannen 

John Wedins föredrag i Smöråker inför valet 1930 bildades med säkerhet en ny 

bondeförbundsavdelning med ett 15-tal medlemmar. ”Stämningen var överallt den 

bästa”, som det refererades i partiorganet NS, men det finns inget som pekar på att 

den sedan expanderade eller fick någon stark ställning i kommunen.338 Tvärtom. 

Uppgifter från valkretsorganisationen visar att denna eller en senare förening hade 

12 medlemmar valåret 1934, följt av 11 medlemmar 1935 och nedläggning 1936.339 

Efter några år i malpåse nybildades föreningen inför valet 1938 vid ett möte i Sör-

gården. Initiativet kom den gången från folkskolläraren Edvin Tjernström, som var 

aktiv för bondeförbundet på distriktsnivå. Ett 20-tal medlemmar värvades och 

Tjernström utsågs till föreningens ordförande.340  

   På samma sätt tycks det ha gått knaggligt för de frisinnade. I början av 1930-talet 

förekom inte längre någon aktiv förening i kommunen. Från valkretsorganisatio-

nens sida skickades därför i januari 1932 ombudsmannen Berndt Heimers för att i 

samband med ett föredrag i Smöråker försöka sy ihop en ny förening. Programen-

ligt nybildades på så sätt Stigsjö frisinnade förening. Tidigare platsombudet Stattin 

utsågs till sammankallande ordförande i interimsstyrelsen.341  

   Partiföreningar nybildades, upphörde och ombildades. För att hålla den lokala 

organisationen vid liv krävdes uppenbarligen upprepad resetalarmission. En an-

ledning till att det över längre tid verkar ha varit så svårt att hålla intresset uppe i 

föreningarna kan ha varit diffusa partisympatier och en rörlig väljarkår. Andra-

kammarvalen mellan 1914 och 1936 präglades av stora och hastiga omkastningar 

av väljarnas gunst.342 Steget från det ena partiet till det andra behövde därför inte 

vara så stort. Gamle riksdagsman Sundström, från början frisinnad och efter 1917 

bondeförbundare, ställde till exempel upp som toppnamn för högern i landstings-

valet 1934. Därmed hade han varit aktiv i alla de tre borgerliga partierna.343 Hem-

mansägaren Lars Frånberg valdes in i den första fullmäktigeförsamlingen som 

representant för bondeförbundet och ingick 1930 i den då nybildade sockenföre-

ningen av samma parti. I valet 1934 kandiderade han för högern i landstingsvalet. 

Fyra år senare återkom han till sitt gamla parti i samband med Tjernströms nysats-

ning.344 Frånbergs byte av parti i valet 1934 hade knappast att göra med en hastig 

politisk omsvängning. Vad det däremot visar är att trots en i grunden bestående 

politisk grundsyn så låg det ingen större dramatik i att kandidera för ett annat 

parti. De politiska partierna ägde inte sina förtroendemän. 
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Samlingslistans död, socialdemokratins bröd? 

Andelen kommuner som tillämpade samlingslistor minskade successivt under 

1920- och 1930-talen till förmån för partipolitiken.345 I ensamröstarens förlovade 

hemvist Ramsele inföll denna övergång i samband med valet 1926 på basis av att 

socialdemokraterna missnöjdes med uppgörelsen och hellre mötte väljarna öga 

mot öga.346 I Härnösandsregionen som helhet kunde samlingslistan praktiskt taget 

dödförklaras efter valet 1938.347 I Stigsjö markerade valet 1934 det viktiga skiftet. 

   Detta år ställde socialdemokraterna upp med egen partilista, kamouflerad bakom 

den samlingslistliknande beteckningen Enighet och samarbete. Eventuella planer på 

en repris av De förenade sköts därmed i sank och tvingade andra till anpassning. 

Signaturen ”Inbjudaren” kallade som motåtgärd alla ”intresserade” till överlägg-

ning om en borgerlig samlingslista. Platsen för detta var kommunalrummet sönda-

gen den 9 september klockan 16.348 Den borgerliga samlingslistan döptes efteråt till 

Kommunens väl. Trots den språkliga anknytningen till andra värden än partipolitik 

innebar det att 1920-talets kommunala samling hade nått sitt slut. När Stigsjöborna 

gick till valurnan den16 september 1934 hade de för första gången på 12 år en fak-

tisk valmöjlighet. Det fick direkt effekt på valdeltagandet som visserligen inte nåd-

de upp till 1919 års rekordnivå men inte så långt efter. 

   I det allra första fullmäktigevalet våren 1919 hade vänstern inte samlat nog 

många röster för att få ett enda mandat. Nu var förutsättningarna annorlunda. 

Mellan huvudalternativen blev det så gott som dött lopp. Kommunens väl fick flest 

röster, 229 stycken. Enighet och samarbete kom hack i häl med 219 röster. För båda 

räckte det till 12 mandat. Den sista platsen tillföll Kommunens fromma som hade fått 

23 röster.349 Det var en spränglista som i smyg hade anordnats för att driva med ett 

bygdeoriginal. Otippat gav det födorådstagaren Janne Vänglund – förebilden till 

Janne Vängman – rollen som vågmästare.350 Vänglund avsade sig platsen omgåen-

de, men lämnade efter sig en tom stol under hela mandatperioden.351 Det egen-

domliga påhittet ledde med andra ord till ett jämviktsläge mellan höger och väns-

ter.  

   Den socialdemokratiska valframgången 1934 markerar ett viktigt skifte i den 

lokala politiken, dels övergången till partival, dels tillblivelsen av en stark vänster. 

Men vad låg egentligen bakom socialdemokratins framgång? Hur gick det till när 

samlingslistans Stigsjö gav upp andan? Och var kom alla dessa socialdemokrater 

ifrån? 

 

Från facklig organisering till arbetarekommun 

Berättelsen om socialdemokratins framryckning tar sin början i de skogliga trak-

terna kring Gussjö, där flottleden hade sitt utgångsläge. Skogsavverkning och 

flottning i storleksordningen 30 000 träd om året satte tydliga spår som en viktig 

födkrok för många jordlösa. Det var där som de socialistiska idéerna tidigast fick 

fäste.352 En syndikalistisk lokalavdelning bildades i början av 1920-talet. Tidningen 

”Arbetaren” började spridas i området vid ungefär samma tid.353 Mycket möjligt är 
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att en del av arbetarna kom i beröring med socialistiska tankemönster på andra 

håll, som de sedan tog med sig tillbaka till Gussjö. Anton Sjödin i Starred, född 

1909, nämner Nils ”Stry-Nisse” Westman som den viktigaste gestalten i det tidiga 

fackliga organiserandet. ”De räddes varken Gud eller djävulen eller bolaget och 

inspektor Holmlund”, skriver han i en minnesartikel.354 År 1924 bildades en avdel-

ning av Skogs- och flottningsarbetareförbundet, vilket kan tolkas som ett vägval in 

i den reformistiska, socialdemokratiska fåran.355 Till saken hör att Salsåkers ång-

sågsaktiebolag, som ledde flottningen, från omkring 1920 hade förstärkt sitt enga-

gemang i kommunen genom dels uppförandet av den nya kvarnen i Ultrå, dels 

inspektor Holmlunds fasta stationering på orten. En gryende arbetarrörelse och en 

förstärkt arbetsgivarsida kom därmed att stå emot varandra i 1920-talets konjunk-

turella och arbetsrättsliga turbulens, i sin ytterlighet symboliserat av ett slagsmål 

vid Hanabergs dansbana mellan ortsbor och strejkbrytare som anställts av inspek-

tor Holmlund.356  

   Någon gång under 1932 bildades den första socialdemokratiska partiföreningen, 

en ungdomsklubb.357  Platsen var även denna gång Gussjö. Att det blev just en 

ungdomsklubb berodde på en framgångsvåg för den socialdemokratiska ung-

domsrörelsen. I 1930-talskrisens Sverige utbredde sig antalet ungdomsklubbister i 

hastig takt. Bara under år 1932 ökade anslutningen inom Ångermanlands södra 

distrikt från 2377 medlemmar i 33 klubbar till 3979 medlemmar i 58 klubbar.358 Den 

positiva trenden fortsatte lika starkt de nästföljande åren, till vilket bidrog bland 

annat strategisk agitation för bildande av nya klubbar.359 Tillvägagångssättet här-

made nykterhetsrörelsens gamla resemissionärer, i vars fotspår loge efter loge, 

tempel efter tempel, hade bildats under seklets tidiga år. Sannolikt var det också 

efter förarbete av en resemissionär som Gussjöklubben såg dagens ljus.  

   Partiorganiseringen av landsbygden var vid denna tid en prioriterad fråga för 

det ångermanländska partidistriktet som vid mitten av 1930-talet närmade sig sin 

100:e medlemskommun och sin 7000:e medlem. Det ska ställas mot 44 medlems-

kommuner och knappt 1200 medlemmar tio år tidigare.360 Hösten 1935 saknades 

arbetarekommun i bara tre av Ångermanlands landskommuner; förutom i Stigsjö 

de starkt borgerliga Häggdånger och Skorped.361 ”Det knallar och går framåt”, 

menade partidistriktets ombudsman Helmer Molander i en intervju med NN, sam-

tidigt som han avslöjade att man nu, inför sitt 25-årsjubileum hade ”förarbetat” för 

bildandet av en arbetarekommun även i Stigsjö.362 Den 24 oktober 1935, efter ett 

föredrag av nämnde Molander på föreningshuset i Gussjö, bildades Gussjöbyg-

dens arbetarekommun.363 I den första styrelsen ingick bland andra nyblivne lands-

tingsmannen Ruben Berglund från ungdomsklubben, snickaren Viktor Viklander 

som en gång i tiden varit medlem i den syndikalistiska föreningen och Albert Näs-

ström, initiativtagaren till skogs- och flottningsarbetareförbundets avdelning i 

Gussjö.364 Kontinuiteten från ”Stry-Nisses” agitation till den bildade arbetarekom-

munen var således betydande. 
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Socialdemokrater och arbetare i De förenade 

Den växande socialdemokratin hade börjat inkorporeras i den kommunala sam-

lingen från mitten av 1920-talet. Till det stormiga och välbesökta fullmäktigesam-

manträdet vårvintern 1926, då frågan om det rättsliga efterspelet mot landstings-

man Wiklund skulle behandlas, hade fackföreningen i Gussjö skickat en skrivelse 

varuti de såsom ”fattiga skattebetalare” och ”organiserade arbetare” krävde hårda 

tag mot ”vår mångbetrodde och omhuldade kassaman.”365 Det gjordes ännu så 

länge från ett utifrånperspektiv. I skrivelsen ställdes krav på ansvarstalan och ska-

deståndsanspråk, samt riktades kritik mot de ledamöter som försökte hindra ett 

åtal. Snickaren och syndikalisten Viktor Viklander i Risnäs, en av de åhörare som 

fick specialtillstånd att yttra sig, läxade sekunderad av bravorop upp fullmäktige 

för sin flathet: ”Man talar om kärringar, sade han, men ni tycks snart bli en samling 

kärringar i byxor.”366  Inför valet samma höst hade tidpunkten varit väl vald för att 

utmana etablissemanget. Arbetarna var lokalpolitiskt medvetna, de var upprörda 

och de hade sin fackliga organisation i botten. Men istället för att revoltera accepte-

rades en plats på samlingslistan och att bli en del av De förenade. Snickaren Viklan-

der tog samma höst plats som ordinarie fullmäktigeledamot som vänsterns repre-

sentant.367 Genom att respektera samlingslistan och involveras i det kommunala 

arbetet byggdes upp kapital som senare kom till användning. 

   Bönderna förlorade i början av 1930-talet allt tydligare sin tidigare hegemoniska 

ställning i den lokala politiken. I deras ställe bereddes plats för fler torpare, hant-

verkare och arbetare i nämnd turordning. Detta var en trend som hade pågått se-

dan mitten av 1910-talet, men den accelererade under 1930-talet. Efter valet 1930 

minskade exempelvis antalet hemmansägare i fullmäktige från 16 till 12 under det 

att antalet torpare steg från 6 till 11. Om samlingslistan De förenade deklarerades 

samma år att den ”representerade alla samhällsklasser och delar i kommunen”, det 

vill säga en kombination av social representation och byrepresentation.368 Den ny-

inrättade arbetslöshetskommitténs sammansättning anno 1933 speglar den nya 

tiden. I den kom att ingå bland andra hemmansägarna Ragnar Ljung och Per Ham-

rin, torparna Johan Ramstedt och Albin Häggström, arbetaren Axel Hellgren och 

arrendatorn Bror Ramstedt, den sistnämnde som ordförande.  
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Diagram 10: Kommunala förtroendemän i Stigsjö 1900-1940, fördelade efter yrke 

 

 
 

Anm: I sammanställningen har följande uppdrag medräknats: Ledamotskap av kommunalnämnden, 

fattigvårdsstyrelsen, skolrådet (från 1933 folkskolestyrelsen) och kyrkorådet, samt ordförandeskap 

(även vice) i kommunal- och kyrkostämmorna och i kommunalfullmäktige. Kyrkoherdens obligatoris-

ka ordförandeskap har inte medräknats. Fattigvårdsstyrelsen har i sammanräkningen behandlats som 

ett separat organ fr.o.m. 1929. I gruppen borgerskap ingår bl.a. folkskollärare, skogsinspektor, kvarn-

ägare och handlare, och i gruppen hantverkare bl.a. skomakare, snickare, postförare, chaufför och 

målare. Källa: Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, volym 2 och kf, A I, volym 1, samt Stigsjö kyrkoarkiv, 

K II, volym 2 och 4. 

 

Inför valåret 1934 fanns därför ett antal blivande socialdemokratiska kandidater 

som redan hade gjort sig ett namn som förtroendemän i kommunen.369 Ledamöter-

na i arbetslöshetskommittén, arbetaren Hellgren och torparen Häggström, var två 

av dem. Men det fanns fler. Till exempel hade snickaren Emanuel Öhrling i slutet 

av 1920-talet varit ledamot av fattigvårdsstyrelsen, kyrkorådet och kommunal-

nämnden. Torparen Algot Nyberg var ledamot av folkskolestyrelsen. Arrendatorn 

Bror Ramstedt, som var andra namn på s-listan, hade varit ledamot av fullmäktige 

från 1930, ledamot av folkskolestyrelsen från 1932 och var arbetslöshetskommit-

téns ordförande sedan 1933. Från 1935 skulle han komma att ingå som ledamot av 

den blivande arbetarekommunens styrelse. Ramstedt platsade till och med på den 
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borgerliga samlingslistan inför 1934 års val innan man från borgerligt håll fick 

kännedom om hans rätta hemvist.370  

 

Nytt kommunaltrassel banar väg för socialdemokratin 

En uppseendeväckande händelse våren 1934 rörde om i den kommunala grytan 

och påskyndade eventuellt den förestående partipolitiseringen. I mars månad av-

slöjades att kommunalordföranden Oskar Andersson hade förskingrat ur kommu-

nalkassan. Ställd mot väggen betalade Andersson tillbaka hela summan, cirka 

14 000 kronor, men det uppdagade tvingade honom att genast lämna alla sina för-

troendeuppdrag.371 Den tråkiga historien fick till följd att det inför höstens val sak-

nades en samlande ledargestalt i kommunen. Fyllnadsvalen gav inget bestämt 

besked. Målaren Johan Holmberg, frisinnad nykterhetsvän från Brunne, valdes till 

ny ordförande i kommunalnämnden utan att i princip ha haft några kommunala 

uppdrag alls tidigare. Folkskolläraren och bondeförbundaren Edvin Tjernström 

valdes till ordförandeposten i kommunalfullmäktige, dock i tävlan med sin äldre 

lärarkollega Stattin som fick nöja sig med att bli vice ordförande.372 Fler omstuv-

ningar väntade. I april avgick i förtid större delen av kommunalnämnden i efter-

dyningarna till Anderssonaffären.373 Bland de nyvalda ledamöterna skulle tre 

stycken senare samma år komma att ställa upp för socialdemokraterna i valet, 

nämligen snickaren Emanuel Öhrling, torparen Algot Nyberg och postföraren 

Ruben Berglund. Den sistnämnde, 27-årige Ruben Berglund från Byn, hade varit 

medlem av den socialdemokratiska ungdomsklubben från starten 1932 och var 

sedan 1933 ledamot av ungdomsrörelsens kretsstyrelse.374 

   Inför landstings- och kommunalvalen 1934 ställdes inom socialdemokratin stora 

förhoppningar på just ungdomsrörelsen som partiets banbrytande kraft på lands-

bygden. Rapporteringen om ungdomsklubbisterna lämnades påfallande stort ut-

rymme i NN, där i mitten av juni uttrycktes på ledarplats följande paroll: ”Ung-

domen främst i kampen för socialdemokratin, för frihet och folkstyre!”375 Initiativet 

till listan Enighet och samarbete togs sannolikt inifrån den socialdemokratiska orga-

nisationen, även om listan var öppen även för dem utom rörelsen som ville anslu-

ta. På så sätt kunde förenas en balans mellan partianknytning och att ta tillvara 

förvärvat kapital. Listan innehöll några mer oväntade namn, till exempel hem-

mansägaren Emil Andersson som hade varit fullmäktigeledamot sedan 1926, ord-

förande i fattigvårdsstyrelsen och vice ordförande i fullmäktige. Den viktigaste 

värvningen toppade listan. Det var folkskolläraren och kantorn Rickard Stattin 

som tog ett steg åt vänster. Med ett så renommerat förstanamn behövde ingen 

känna sig orolig att en röst på socialdemokraterna skulle vara en röst på det okän-

da. Stattin var ju den lokalpolitiskt mest erfarne av samtliga kandidater. 

    Eftersom arbetarekommun vid denna tid fortfarande saknades i Stigsjö får för-

modas att ungdomsklubbens eldsjälar spelade en viktig roll i organiserandet av 

valkampanjen. Säkert sporrades man lite extra av ungdomsklubbisten Ruben Berg-

lunds nominering på valbar plats till landstingsman. I sedvanlig ordning anordna-
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des föredrag veckorna före valet, för socialdemokraternas del pastorn Johannes 

Öhrling från Långviksmon som talade i Gussjö och Smöråker den 9 september, 

samma dag som den borgerliga samlingslistan kom till.376 Valfilmerna var icke 

desto mindre huvudnumren för året. Socialdemokraternas valfilm, Arbete, hade 

som startskott på valrörelsen ”urpremiär” på teatern i Bollsta den 13 augusti, så 

klart inför förtjusta ungdomsklubbister, varefter den oavbrutet turnerade runt i 

hela Ångermanland månaden fram till valet.377 Fredagen den 14 september, bara 

två dagar före valet, nådde filmturnén fram till Stigsjö och föreningshuset i Smör-

åker.378 

 

Partipolitiken släpps in i sockenstugan  

Som tidigare visats gav valet som resultat ett jämviktsläge i mandatfördelningen 

mellan de borgerliga och socialdemokraterna. De nya omständigheterna testades 

första gången i januari 1935, då tillträdande kommunalfullmäktige som första åt-

gärd valde ordförande. Alla andra löpande förtroendeuppdrag, som ledamöter till 

fattigvårdsstyrelse, taxeringnämnd och arbetslöshetskommitté, hade utsetts av 

gamla fullmäktige i december 1934. De nominerade till uppdraget var postföraren 

Ruben Berglund för Enighet och samarbete och folkskolläraren Edvin Tjernström för 

Kommunens väl. En socialdemokrat mot en bondeförbundare. Berglund som nyvald 

landstingsman och socialdemokratiskt framtidslöfte. Tjernström som sittande 

fullmäktigeordförande sedan april 1934. Omröstningen utföll i borgerlig fördel, 13 

röster mot 10 röster, efter att en eller två ledamöter från den socialdemokratiska 

listan hade röstat på Tjernström.379 Formellt sett gällde valet på kalenderår men 

enligt praxis gällde det för hela mandatperioden med vanemässiga omval. 

   I februari 1935 inrättades en ny viktig instans. Det ursprungliga förslaget från 

hemmansägaren Alfred Starrin om ett kombinerat berednings- och valutskott av-

styrktes av kommunalnämnden som ”överorganisation”, men på förslag av Ruben 

Berglund inrättades istället ett rent valutskott. Det skulle bestå av fem ledamöter 

och avspegla fullmäktiges partipolitiska sammansättning. Valutskottet utvecklades 

snabbt till ett centralt organ, som styrde helt och hållet över nomineringsprocedu-

ren och pusslade med kandidater så att de skulle tillgodose såväl kraven på parti-

politisk representation som kraven på by- och yrkesrepresentation.380 I det första 

valutskottet, med det jämviktsläge som var för handen, fick de borgerliga tre plat-

ser. Men hemmansägaren Emil Andersson från Enighet och samarbete utsågs till 

ordförande. 

   Fullmäktigeordföranden och valutskottet utmärkte de partipolitiska rågångarna. 

Millimeterrättvisan kunde inte vara lika strikt när det gällde andra kommunala 

förtroendeuppdrag. Kommunalnämnden hade socialdemokratisk majoritet från 

1936, men fortsatt med folkpartisten Holmberg som ordförande. Fattigvårdsstyrel-

sen och folkskolestyrelsen hade ungefärlig jämvikt. Folkskollärare Stattin kvarstod 

som den senares ordförande. I barnavårdsnämnden utsågs Ruben Berglund till 
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ordförande och folkskolläraren Tjernström till vice ordförande, således ombytta 

positioner mot i fullmäktigepresidiet.381  

   Partipolitiken integrerades alltså snabbt i det kommunala när det gällde valpro-

cedurer. I den vardagliga lunken lyste de stora konfliktfrågorna med sin frånvaro. 

Vid några enstaka tillfällen kan anas partipolitiska dimensioner. I september 1935 

fattade kommunalfullmäktige beslut om att ansöka om ett lån för kommunens 

egnahemsverksamhet ur arbetarsmåbruksfonden. Egnahem var som bekant en 

viktig socialdemokratisk symbolfråga. Kommunalnämnden hade föreslagit ett 

lånebelopp på 15 000 kronor. Ledande socialdemokraterna Bror Ramstedt och Ru-

ben Berglund (som själv bodde på ett så kallat Per-Albintorp) propagerade med 

eftertryck för att lånet borde utsträckas till det dubbla beloppet. Borgerlige hem-

mansägaren Alfred Starrin tyckte däremot att det räckte med 15 000 kronor. Full-

mäktige beslutade med röstsiffrorna 12 – 6 att följa kommunalnämndens förslag, 

vilket för övrigt indikerar att de borgerliga ledamöterna var mer samspelta än man 

var inom Enighet och samarbete.382 Ruben Berglund hade större framgång med sitt 

förslag om att sänka nöjesskatten för Gussjö föreningshus från 20% till 10%. Det 

bifölls med 11 röster mot 10 röster på ”tredjedagsstämman” 1935, särskilt att lägga 

märke till den bestående seden att samordna kommunalfullmäktige och kyrko-

stämma på tredjedag jul.383 

   Den partipolitiserande utvecklingen framträdde inte alls lika tydligt i kyrko-

stämman, där kyrkorådet ännu 1940 hade en avgjort borgerlig sammansättning. 

Den kyrkliga kommunen hade tappat väsentliga delar av sina uppgifter efter att 

skolfrågorna överförts till den borgerliga kommunen i början av 1930-talet. Kyrko-

stämman fortsatte dock att ha hand om allt som hörde kyrkan till. Den i början av 

1930-talet införda möjligheten att utse en annan än prästen till ordförande kom inte 

i fråga. I realitet och praxis fortsatte ordförandeposten att följa prästämbetet. När 

Evald Larsson tillträdde som kyrkoherde i slutet av 1930-talet tillträdde han också 

som ordförande i kyrkostämman, utan särskilt val kring detta.  

 

Socialdemokratiskt maktövertagande 

Efter valet 1938 kunde det socialdemokratiska partiet glädja sig åt ett definitivt 

genombrott även på den jungfruliga landsbygden.384 Sett till hela Ångermanland 

fick socialdemokraterna egen majoritet i 26 kommuner, det vill säga fler än varan-

nan, hade det avgörande inflytandet i 35 kommuner och var det största partiet i 

praktiskt taget alla kommuner.385 Stigsjö var i högsta grad delaktigt i framgångssa-

gan.  

   Socialdemokraterna kandiderade nu öppet under beteckningen Arbetarepartiet-

Socialdemokraterna. Folkskollärare Stattin stod kvar överst på listan, följd av arren-

datorn Ramstedt, torparen Andersson och postföraren Berglund, det vill säga i 

stora drag samma ledargarnityr som fyra år tidigare. De borgerliga, som återan-

vände listnamnet Kommunens väl, leddes av folkskollärare Tjernström från bonde-

förbundet. På den listan ingick också kommunalnämndsordföranden Holmberg 
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för folkpartiet. Så fanns det en tredje lista, Kommunen först – partipolitiken sedan, som 

till namnet erbjöd ett alternativ för dem som inte gillade den partipolitiserande 

utvecklingen. Den leddes av nye kyrkoherden Evald Larsson och hade som andra-

namn hemmansägaren Alfred Starrin.386 I praktiken, namnet till trots eller kanske 

just därför, hade den sin plats till höger. 

   På grund av en nedåtgående befolkningskurva, kommunen hade just passerat 

under 2000 invånare, minskades antalet mandat i fullmäktige från 25 till 20 i sam-

band med detta val. Valdeltagandet höll i sig på en ganska hög nivå, men fortfa-

rande utan att överträffa pionjärvalet 1919. Väljarnas dom renderade socialdemo-

kraterna 12 mandat, vilket räckte för att få egen majoritet. Stödet för socialdemo-

kratin hade alltså ökat markant sedan valet 1934. De borgerliga vidkändes motsva-

rande förluster och stannade vid 6 mandat. Slutligen skrapade kyrkoherde Lars-

sons lilla skapelse ihop 54 röster, vilket räckte till två mandat.387 Det innebar i det 

nya fullmäktige en mandatställning med 12–8 i socialdemokratisk favör. 

 

Nyvalda herrar kommunalfullmäktige samlades första gången den 15 januari 1939. 

I vanlig ordning inleddes den nya mandatperioden med ett symboliskt viktigt val 

av ordförande – precis som 1935 på uttalad partipolitisk grund. Den avgående 

ordföranden, folkskollärare Tjernström, lyftes fram som de borgerligas gemen-

samma kandidat under det att socialdemokraterna nominerade sin folkskollärare 

Stattin. Partifärgen följdes till punkt och pricka i omröstningen med följden att 

bondeförbundaren Tjernström tvingades lämna sin post.388 Som frisinnad hade 

Stattin vid flera tillfällen misslyckats med att bli vald. Nu blev han istället den förs-

te socialdemokratiske fullmäktigeordföranden.  

   Även valutskottet bytte majoritetsställning samma vår. Den tidigare platsfördel-

ningen, 3-2 till de borgerligas fördel, blev till omvända siffror. Socialdemokraten 

Ruben Berglund utsågs till ny ordförande.389 Den förändrade mandatbalansen led-

de på sikt till att socialdemokraterna utökade sin representation i de flesta nämn-

der och styrelser. I början av 1940-talet hade socialdemokraterna flest platser i 

bland annat folkskolestyrelsen, fattigvårdsstyrelsen och kommunalnämnden. 

Kommunalnämndsordförande Holmberg hotades däremot inte av maktskiftet, 

utan fortsatte på sin post med stöd av den socialdemokratiska majoriteten under 

hela 1940-talet. Postföraren Ruben Berglund verkade som vice ordförande. Först 

1950, nära storkommunreformen, övertog Berglund ordförandeklubban, men det 

var först efter att Holmberg själv begärt att få avgå i förtid på grund av sjukdom. 

   

Den 27 december 1951 avrundades Stigsjö kommuns nära 90-åriga historia på en 

middag i Sörgårdens skola. Folkskollärare Stattin satte sista punkten i protokollet.  
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Förtroendemannaskap i omvandling 
 

– Varför gjorde ni det, frågade domaren. 

– Det gjorde jag med hänsyn till den urusla ersättning jag haft av kommunen 

för allt mitt arbete”, svarade Oskar Andersson bittert. Arbetstiden för mig, 

sade han, har ofta varit från 6 på morgonen till 10-11 på kvällen. Det var en 

betungande arbetsbörda och jag ansåg många gånger att jag bort haft en an-

nan avlöning än 500 kr för detta. År 1925 hade jag ingenting, Åren 1926-27 

fick jag 300 kr. och åren 1928-33 har jag som nämnts haft 500 kr, alltså 3.600 

kr för 9 års tjänstgöring. Det kan ingen människa leva på i all synnerhet som 

dubbelt upp går till tjänstens uppehållande. Varpå han fortsatte: Det är skam 

och synd att kommunalnämndsledamöterna i småkommunerna ska sitta 

med så urusla ersättningar som de ha. Som en jämförelse kan jag nämna att 

Säbrå betalar 4000 kr åt samme befattningshavare. Då kunde väl åtminstone 

hälften inte vara mer än rätt och billigt i en kommun med 2.200 invånare 

som Stigsjö. Jag skulle för resten ha avgått för länge sedan och jag ångrar bit-

tert att jag stått kvar. Då hade min ställning varit långt bättre och jag hade 

inte kommit i olyckan själv.390 

 

 Den 11 april 1934 ställdes hemmansägaren Oskar Andersson, nyss sparkad kom-

munalnämndsordförande från Stigsjö, inför häradsrätten i Härnösand, anklagad 

för förskingring ur kommunalkassan av uppemot 14 000 kronor. Som det inledan-

de citatet antyder så försökte han i rätten vända på den moraliska skuldbördan 

från den egna personen till att han haft så dålig avlöning och varit så dum att han 

gått med på de dåliga villkoren. Det var sant att han självmant hade velat kliva av 

långt tidigare. Redan på hösten 1929 hade han aviserat sin avsikt att avgå, men 

operation övertalning hade den gången fått honom att känna sig ”nödsakad” att 

stanna kvar.391 Det blev drygt fyra år till på posten med en tilltagande samman-

blandning av privatekonomi och kommunalkassa innan den bittra finalen.  

   På kommunalnämndens sammanträde den 9 mars 1934 förklarade enligt proto-

kollet Andersson det inträffade med ”svårigheten att oupphörligt redovisa infly-

tande penningmedel och själv icke hava så pass betalt, att, hur sparsam han än 

varit, han blivit skyldig för varje år.”392 Droppen som fått bägaren att rinna över 

hade varit stora privata förluster på tiotusentals kronor. Men, även det ur protokol-

let, ”han ville starkt betona, att han alltid varit tjänste- och arbetsvillig i kommu-

nens tjänst, även om han i mångt och mycket brustit.”393 Anderssons förhoppning 

var initialt att kommunen skulle ta på sig en del av ansvaret genom att omvandla 

halva det förskingrade beloppet till retroaktiv lön, men det blanka avslag som möt-

te hans erbjudande fick polletten att falla i rätten. Bitterheten påminde om lands-

tingsman Wiklunds känslor i den situation han befunnit sig i vid mitten av 1920-

talet. Otack är världens lön, tycks de båda ha menat när de tänkt på hur mycket tid 

och kraft de genom åren ideellt satsat i kommunens välgång. Anderssons förklar-
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ing på vart pengarna tagit vägen var kort och gott att arvodet varit för lågt för att 

ens täcka de utgifter han haft i tjänsten, till exempel för resor och telefon.394 

   Andersson var inte ensam om att som kommunalman råka i trubbel. Stigsjöborna 

hade landstingsman Wiklunds fall i färskt minne. Längre fram väntade ytterligare 

en förskingringshärva, den gången med folkskolläraren Edvin Tjernström i huvud-

rollen. Tjernström tog över efter Andersson som ordförande i kommunalfullmäkti-

ge, men började i samma veva själv nalla ur kyrkokassan som han var kassör för. 

Senare övergick det till förskingringar i stora mått av insatta medel i Gussjöbyg-

dens jordbrukskassa. Tillfället gavs av att Tjernström alltsedan starten 1932 var 

ensam föreståndare för jordbrukskassan. En tungrodd privatekonomi och en ambi-

tion att modernisera sitt nytillträdda hemman ledde fram mot katastrofen. Vid 

gripandet midsommarhelgen 1940 uppgick det förskingrade beloppet till hisnande 

80 000 kronor. 

   Förskingringar av kommunala medel och trassel med den kommunala bokfö-

ringen blev allt vanligare under mellankrigstiden. Trion Wiklund, Andersson och 

Tjernström gav Stigsjöborna en generöst skuren bit av kakan, men var på intet sätt 

unika. Det indikerar att åtminstone en del av förklaringen måste sökas i relationen 

mellan förtroendemannaskapet och ett samhälle i förändring.395 

 

Personligt förtroende som systemförtroende 

När Wiklundaffären briserade vid mitten av 1920-talet innebar det ett bryskt upp-

vaknande för fullmäktige i Stigsjö. Hemmansägaren Albert Åberg i Byn var en av 

dem som utan att skräda orden sade sig ha kommit till insikt om, ”det förkastliga 

system som ´sedan urminnes tider´ varit rådande i Stigsjö, det att en man praktiskt 

taget skötte affärerna utan att någon annan hade en aning om sakernas ställ-

ning.”396 Med detta avsågs till exempel hur bokföringen sköttes, hur kommunens 

fordringar och skulder placerades, hur skatteindrivningen verkställdes och hur 

kommunen lät anlita entreprenörer. Ingen hade överhuvudtaget kontroll på hur 

mycket kommunen egentligen var skyldig. Kritiken mot Wiklund var hård från 

många håll, men kyrkoherde Rudin framhöll att Stigsjöborna på sätt och vis själva 

var ”ansvariga för denna sakernas bedrövliga ställning genom att icke varit vakna 

tillräckligt.”397 De hade haft för stort förtroende för Wiklund. Folkskolläraren Stat-

tin var inne på samma linje och ansåg att man borde skilja mellan system och per-

son och akta sig för rena hämndeaktioner. ”Systemet vore i och med denna saker-

nas ställning utagerat i Stigsjös historia”, spådde han optimistiskt, och ”målet vun-

net med den storm, som blåst upp omkring denna sak.”398 

   Det så kallade ”systemet” bottnade i ett personligt förtroende som med tiden kan 

sägas ha blivit en börda inte bara för dem som hyste tilliten utan också för förtro-

endemannen själv. När administrationen växte och kommunerna blev alltmer 

tungrodda, så ökade parallellt också kraven på förtroendemannen. Pressen låg på 

honom, fortfarande i många stycken iklädd sin 1800-talskostym, att i både karaktär 

och förmåga leva upp till den nya tidens krav och det förtroende som visades ho-
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nom. Det var inte bara en fråga om hederlighet, även om frestelsen och förmågan 

att hantera mycket pengar naturligtvis ställdes på prov. Det handlade lika mycket 

om förmågan att inse sina egna och andras begränsningar. Forne landstingsman 

Wiklund i Smöråker försvarade sig i rätten mot anklagelserna om slarv, försum-

melser och oegentligheter med att han alltid gjort sitt bästa och absolut inte skott 

sig på kommunens bekostnad. ”Det må vara, att jag gamle man ej kunnat följa med 

alla lagändringar som sig bort, men åtminstone det har jag rätt att säga att jag 

handlat så som jag ansett riktigt.”399 Mycket hade också förändrats från det att han 

valts till kommunalnämndsordförande på 1890-talet. Åtminstone en del av felak-

tigheterna, till exempel att han oriktigt debiterade hela hushållets skatter på husfa-

dern, berodde sannolikt på förbiseende och oförmåga att ta till sig och förstå en ny 

tids lagar, föreskrifter och krav på ordning och reda.  

   Mer insiktsfull om vartåt det barkade var i det avseendet hemmansägaren Daniel 

Leo Fahlén, kommunalnämndordförande i Ytterlännäs mellan 1897 och 1912. Även 

Fahlén fick känna på det inte helt lätta i att träffa rätt i den snåriga bokföringen. I 

hans fall handlade det om en bakläxa vid revisionen år 1911, vilken visade att han 

tagit ut cirka 4000 kronor för mycket i ersättning från kommunalkassan.400 Otvety-

digt handlade det om ett misstag, om att han och flera andra förtroendemän miss-

förstått hur man skulle räkna och inget klander riktades därför mot honom person-

ligen. Men kanske kände han ändå hur han höll på att ta sig vatten över huvudet? 

Trots att man från kommunens sida ville att han skulle kvarstå, så valde han att 

lämna sin post i förtid. Detta med hedern i behåll och med kommunens ”varma 

tack och högaktning.”401 

   Den kanske viktigaste åtgärden för att undvika sådana här medvetna och omed-

vetna tråkigheter var i enlighet med lagstiftningen och i tillämpad praxis att anpas-

sa bokföringssättet och revisionen till den nya tidens svällande kommunalkassor. 

En uppstramning infördes i 1930 års kommunallag genom rätten för revisorerna 

att när som helst under året begära in räkenskaperna för kontroll. I Ytterlännäs 

talades redan 1910 om förenkling, bättre överblick och införandet av ”ett mera 

praktiskt och tidsenligt” bokföringssystem, vilket fick än större aktualitet i sam-

band med upptäckten av Fahléns missar.402 Ökad systematik, insyn och kontroll 

kom således ur insikten om att även den mest betrodde i institutionell mening 

måste kontrolleras och misstänkas tills motsatsen bevisats. Det ska ställas mot revi-

sionerna i Stigsjö vid samma tid som det inte verkar ha varit så mycket bevänt 

med. I samband med Wiklundaffären avslöjades i bästa Grönköpingsanda att tidi-

gare års revisorer inte hade påtalat upptäckta fel av hänsyn till Wiklund.403 Trots 

att de gamla revisorerna hudflängdes och trots att revisionerna uppenbarligen fick 

större uppmärksamhet runt sig tycks det dock som att det blev mer sagt än gjort i 

denna sak. I rak motsats till Stattins profetia var det lättare att göra sig av med 

landstingsman Wiklund än att frigöra sig från systemet. Samma misstag upprepa-

des i början av 1930-talet, då den avslöjade Oskar Andersson för egen del sade sig 

vara förvånad över att revisorerna inte hade upptäckt och påtalat den stigande 
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bristen i kassan flera år tidigare.404 Sanningen var förstås den att de inte hade kon-

trollerat så noga, utan litat på Andersson. Temat var detsamma när jordbrukskas-

sans advokat sommaren 1940 skulle förklara hur folkskolläraren Tjernström kun-

nat svindla bort så mycket av kommunens insatta pengar. Jo, Tjernström hade 

åtnjutit så stort, nära obegränsat förtroende hos sin omgivning ”att kassakontrol-

lanterna litat på honom över hövan och underlåtit att utöva den kontroll de 

bort.”405 Som ensam kamrer på täppan var det enkelt att smussla undan insatta 

kontanter till den egna plånboken, som i vilket fall som helst emellanåt var tvung-

en att anlitas för att förvara anförtrodda medel i. I bildlig mening var Stigsjöborna 

inte bara beredda att köpa en begagnad bil av sina förtroendemän, man gjorde det 

utan att ens försäkra sig om att bilen existerade. 

    

Förtroende som arvode eller arvode för förtroende 

Av tradition var de kommunala uppdragen inte arvoderade. Ett av de få undanta-

gen var ordföranden i kommunalnämnden, vars ersättningsanspråk sedan gam-

malt motiverades av de utlägg för porto, skrivmaterial och resor som var ound-

gängliga för utövande av uppdraget, men som inte var tänkt som någon lön i 

egentlig mening. Först från 1913 medgavs i lagens mening att arvode beviljades för 

själva besväret, även om det i praktiken hade varit så sedan lång tid tillbaka.406 I 

Stigsjö uppgick anslaget konstant till 250 kronor om året från sekelskiftet fram till 

1925, vilket i realvärde innebar en halvering på grund av den kraftiga inflationen 

under krigsåren.407 1927 fastställdes den nivå som skulle gälla under Oskar An-

derssons ordförandeskap, 500 kronor om året, vilket förvisso gav kompensation 

för inflationen, men inte ett öre mer för den ökade arbetsbördan, och, om vi ska tro 

Andersson, de ökade omkostnader som den hade fört med sig.408  

   I det tre gånger större Ytterlännäs inleddes seklet från en nivå på 700 kronor om 

året plus ett portotillägg på 200 kronor, vilket mer än väl motiverades av den stör-

re arbetsbördan. Men skillnaden var att här höjdes arvodet med tiden och kom att 

få karaktären av fullskalig lön. Första höjningen kom år 1904, 200 kronor, men 

skulle komma att följas av flera andra höjningar, framförallt år 1916 då stämman 

genom en rejäl löneförhöjning avvärjde ett förslag från kommunalnämnden om 

inrättande av en kommunalkamrerstjänst.409 I Ytterlännäs hade också på kommu-

nens bekostnad redan under seklets första decennium installerats telefon i kom-

munalordförandens bostad som en extra förmån.410 Inför förvaltningens omorgani-

sering vid mitten av 1920-talet hade det kontanta arvodet vuxit till hela 3500 kro-

nor om året, plus portotillägget, d.v.s. nästan 15 gånger mer än vad landstingsman 

Wiklund i Stigsjö fick.411 Ser man det så var kommunalordföranden i Stigsjö minst 

sagt underbetald.  

   En annan propå som allt oftare lät höra talas om sig i det här sammanhanget var 

anspråken från alla dem som satt som ordinarie ledamöter i styrelser och nämnder 

om ekonomisk kompensation för förlorad arbetstid och satsat engagemang, d.v.s. 

en slags omvärdering av de kommunala uppdragens essens från plikt och förtro-
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ende, från att förtroendet i sig var lön nog, till en slags uppoffring och tjänst. I Yt-

terlännäs beviljades redan tidigt under seklet dagtraktamenten för en del uppdrag 

i kommunens tjänst, men 1910-talet var det decennium då den tidigare policyn 

började rämna på allvar. Anslagen till den arbetstyngda livsmedelsnämndens le-

damöter mot slutet av första världskriget blev en isbrytare, men även revisorskapet 

var en befattning som tidigt kom att hamna i blickfånget. År 1911 föreslog kom-

munalnämndsordföranden Fahlén införande av arvoden åt revisorerna av kyrkans, 

skolans och barnavårdsnämndens räkenskaper, men utan att den gången vinna 

kyrkostämmans bifall. Faktor Holmberg fick däremot bättre gehör för sin liknande 

motion på kommunalstämman 1918, då det som ett trendbrott beviljades reviso-

rerna inom den borgerliga kommunen ett anslag om 200 kronor. 412   

   Tidpunkten för de generella arvodenas slutgiltiga genombrott i Ytterlännäs 

sammanföll tämligen väl med inrättandet av kommunalkontoret vid mitten av 

1920-talet.413 Den socialdemokratiske hemmansägaren E. A. Sohlén i Forsed, själv 

ledamot av skolrådet, initierade det nya systemet med sin motion på kyrkostäm-

man hösten 1926, vari framfördes krav på en kronas arvode, jämte lagstadgad re-

seersättning, per bevistat skolrådssammanträde.414 I viss mån var detta en fråga av 

partiskiljande karaktär, där de socialdemokratiska ledamöterna var pådrivande. 

Men så sent som 1924 hade en motion om generella arvoden för ledamöter i kom-

munala organ avslagits av kommunalfullmäktige, vilket visar på att det fanns 

många även i de socialdemokratiska leden som ville hålla igen på utgifterna.415 

Utfallet av Sohléns motion blev efter en gemensam kyrko-kommunal översyn av 

arvodesfrågan i sin helhet att kommunalfullmäktige efter votering godkände infö-

randet av allmänna sammanträdesarvoden; 5 kronor för en hel dag och 3 kronor 

för en halv dag, medan den konservativare kyrkostämman tills vidare lät sina för-

troendemän få nöja sig med den lagstadgade reseersättningen.416 Med detta var 

isen bruten och arvode den nya normen. 

    För Stigsjös del infördes motsvarande arvodessystem först efter att socialdemo-

kraterna övertagit majoriteten i fullmäktige 1939, vilket var slutpunkten för ett 

decennium då inte bara kommunalordförandens lön stått i fokus, utan också de-

batten stundom gått varm kring arvodena till ledamöterna i de kommunala orga-

nen.417 På en fråga från domaren varför han inte begärt löneförhöjning svarade 

Oskar Andersson i rätten att ”det var minnet av min företrädare på platsen. Då 

predikades det så mycket om, att man skulle vara så billig som möjligt för att inte 

motståndarna skulle kunna säga att ´nu ha ni kommit till makten och kan kapa åt 

er.´”418 Att ta betalt för det arbete som utfördes var i sparsamhetens och förtroen-

dets anda att stjäla från kommunen, att missbruka sin ställning som förtroende-

man. Varför kunde inte taxeringsnämnden hålla sina sammanträden i kommunal-

rummet, resonerade fullmäktiges majoritet våren 1929, ”så kostade det ingenting 

och inga dyrbara middagar behövde i så fall beställas.”419 Så föll det sig också att 

fullmäktige så sent som 1935 beslutade om en nedjustering av arvodena för flera av 
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de tunga ordförandeposterna, då man ansåg sig ha höjt för mycket under de före-

gående åren.420  

   Roten till missnöjet och fröet till förändring spirade istället på den individuella 

nivån, där var och en torde ha noterat dels hur ansvaret och arbetsbördan ökade, 

dels hur de själva drogs in som kuggar i en växande förvaltningsorganisation som 

med tiden fick mer gemensamt med statsförvaltningen än med det privata före-

ningslivet. Taxeringsnämndens ledamöter fick således sina traktamenten efter ett 

beslut på hösten 1929 och arvodesjusteringen 1935 följdes av avhopp och hot om 

avhopp från dem som berördes.421 Den här känslan av att vara underbetald och 

utnyttjad av kommunen tycks ha varit ganska utbredd. Arbetslöshetskommitténs 

ordförande i Stigsjö, arrendatorn Bror Ramstedt i Byn, klädde mångas frustration i 

ord när han i samband med tillträdet 1933 fick veta sitt arvode, 100 kronor om året, 

en ”ringa penning” för ett förmodat ”stort och omfattande arbete under året”, var-

för han ”sade sig hellre vilja avstå från befattningen, än arbeta för ingenting, då 

han i alla fall hade en familj på 8 personer och vore beroende av sitt arbete.”422  

   På ett individuellt plan kan det tolkas som samma känsla som den som fick 

kommunalstämmans ordförande på 1860-talet att mynta uttrycket ”lönlös tjänare”, 

i så måtto inget nytt under solen alltså. Men det som på systemnivå skiljde 1930-

talet från 1860-talet var kontexten, kommunens omvandling från ett begränsat 

fattigvårdssamarbete till en alltmer reglerad och omfattande samhällskoloss. Speci-

fikt hade det medfört att antalet förtroendeuppdrag hade flerfaldigats, vare sig de 

var helt oavlönade eller lågt arvoderade, vilket i sin tur medfört att fler och fler, 

även andra yrkesgrupper än hemmansägare och bolagsfolk som av hävd känt fat-

tigvården som en plikt och ett ansvar, fått kännas vid förtroendets pris, bland dem 

många som inte hade råd att avvara sin arbetstid. En annan aspekt var den rädsla 

som kom ur plikten att som kommunalnämndsledamot borga för den expande-

rande kommunalkassan, vilket för Stigsjöbornas del 1934 utvecklades till ett kon-

kret hot om betalningsskyldighet för att täcka bristerna. Häri finns sannolikt an-

ledningen till att halva kommunalnämnden valde att avgå i blotta förskräckelsen 

sedan situationen i sista minuten rett upp sig.423  

   En ny kommun fordrade utifrån det ovan sagda ur flera aspekter ett nytt förtro-

endemannaskap. 

 

Två modeller för kommunalkontor 

Oskar Anderssons avgång i mars 1934 satte igång en översyn av den kommunala 

organisationen i Stigsjö, vilken resulterade i flera avgörande förändringar som 

skulle bestå fram till storkommunreformen i början av 1950-talet. Arvodet till den 

nye kommunalnämndsordföranden, målaren Johan Holmberg, bestämdes till 100 

kronor i månaden, vilket dels innebar en löneförhöjning med hela 140% i jämförel-

se med den nivå som gällt under Anderssons tid, dels blev ett slags erkännande i 

efterskott av att Andersson varit arvoderad i underkant.424 Därtill skulle läggas att 
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Holmberg skulle få alla nödvändiga kostnader för resor och arbetsmaterial betalda 

av kommunen.  

   Som en av sina första åtgärder efter sitt tillträde i april 1934 föreslog Holmberg i 

en skrivelse till fullmäktige att man skulle fatta beslut om inrättandet av en arbets- 

och expeditionslokal för honom, kallat ”kommunalkontor”, så att han, i motsats till 

sina företrädare, skulle slippa sitta hemma vid köksbordet med kommunens pap-

per.425 Enligt förslaget skulle kontoret förläggas till nordvästra vindsrummet i 

mindre bostadsfastigheten vid ålderdomshemmet i Brunne, vilket var det billigaste 

alternativet som kunde uppbringas. För iordningställande av lokalen beräknades 

ett engångsbelopp på drygt 300 kronor och för de årliga underhållskostnaderna i 

form av uppvärmning, belysning, städning och telefon ett årligt belopp på drygt 

200 kronor. Den 19 april godkändes Holmbergs förslag av en haltande kommunal-

nämnd (fem platser var vakanta), vilket också fastställdes tre dagar senare av full-

mäktige.426 

   I Ytterlännäs hade kommunalkontoret sett dagens ljus ungefär tio år tidigare. Det 

första budet anno 1921 gick ut på att man skulle inrätta kommunalkontoret i den 

gamla fattiggården, nu tidsenligt omdöpt till ”vårdhemmet”, men det föll på två 

saker, dels att arbetslöshetsexpeditionen redan inrymdes där och dels att man inte 

kunde lägga beslag på mer plats från de gamla och sjuka.427 När frågan åter aktua-

liserades 1924 var det efter en motion i fullmäktige av kommunalordföranden 

Nordin om att dela upp arvodet för hans post i två delar, dels för ordförandeska-

pet, dels för kassörsbefattningen, detta för att möjliggöra en separation av de båda 

uppdragen.428 Möjligen hyste han en önskan att lämna ifrån sig det administrativa 

arbetet? Beredningsutskottet föreslog istället en utredning för inrättande av en 

kommunalkamrerstjänst, vilket skulle ske i samråd med den kyrkliga kommunen. 

I oktober 1925 fattades det formella beslutet, som innebar att beslutsnivån och den 

förvaltande nivån separerades på ett dittills okänt sätt med kamreren som ”be-

hjälplig” förtroendemännen, men med klara riktlinjer att inte lägga sig i beslutens 

innehåll. I praktiken innebär det att han tog över det mesta av pappersarbetet. 

Samtidigt inrättades ett kommunalkontor i vårdhemmet, dit all administration 

skulle förläggas och kamreren skulle hålla öppet för allmänheten minst fyra tim-

mar dagligen.429 Kommunalkontoret kan sägas ha symboliserat den växande för-

valtningen och institutionaliseringen av kommunen, men definierade också vad 

som föll under löneanställningens lott respektive under förtroendemannaskapets 

dito.430 Konkret torde det inneburit att kommunalordföranden inte längre med 

nödvändighet fungerade som kommunens givna mittpunkt.  

   I Stigsjö var man inte mogen för så drastiska åtgärder. Här kombinerades det nya 

och det gamla på ett sätt som påminde om det system som Ytterlännäs rörde sig 

bort från, det vill säga den heltidsanställde, förvaltande förtroendemannen. Dis-

kussioner om att skilja mellan kassörsbefattningen och ordförandeskapet i nämn-

den strandade i ett beslut den 6 maj 1934 om att de båda befattningarna även fort-

sättningsvis skulle vara förenade i en och samma person, vilket i praktiken också 
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stängde frågan inrättandet av en kommunalkamrerstjänst.431 Men för kommunal-

ordföranden Holmberg gav uppdraget, trots arvodeshöjningen, för lite pengar för 

att kunna leva på som förvärvsarbete, samtidigt som tjänsten som kombinerad 

kommunalkamrer och kommunalordförande krävde en flexibilitet och närvaro 

som var svår att förena med ett aktivt yrkesliv. Lösningen blev på sikt att han sam-

lade på sig flera arvoderade uppdrag såsom ordförandeskapen i fattigvårdsstyrel-

sen och kristidsnämnden, vilka sammantagna gav en dräglig heltidslön för honom 

och försäkrade kommunen om en kommunalordförande ständigt på plats.   

   Vid månadsskiftet maj/juni 1934 verkar det blivande kommunalkontoret i Brunne 

ha varit färdigt att tas i bruk, bortsett från att möblering ännu saknades och att 

inget tydde på att en ändring däri var nära förestående. En lätt häpen kommunal-

ordförande fann sig tvingad att återigen ta upp frågan i nämnden, där han förtyd-

ligade ”att han i krav om fri lokal även avsett nödvändiga möbler.”  432 Detta allde-

les särskilt som kontoret var tänkt att användas som sammanträdeslokal för både 

kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse. Önskelistan var till synes ganska mo-

dest: ”Ett större arbets- och skrivbord, ett mindre bord, att huvudsakligen använ-

das för längder o.d. som enligt lag vid vissa tider skola hållas tillgängliga för all-

mänheten, en hylla för löpande års längder, kassaböcker, samlingspärmar för veri-

fikationer, brev och andra handlingar, samt för vissa blanketter, vidare behövs 6 a 

8 stolar och e.v. en mindre soffa, samt en klädhylla och rullgardin.” 433  

   Det var emellertid inget förbiseende som låg bakom att möbleringen dröjt, utan 

en gammalt rotad uppfattning om att Holmberg själv skulle ta hand om den biten 

på samma sätt som företrädarna Andersson och Wiklund hade upplåtit sina köks-

bord. Holmbergs argumentation om att det måste finnas möbler i lokalen för att 

nämnder och styrelser skulle kunna sammanträda där fick viss effekt. I nämnden 

förordades efter det att ”en viss möblering” borde ske på kommunens bekostnad. 

Den 17 juni preciserades det i fullmäktige till ett dussin ”pinnstolar” och ett större 

och ett mindre bord. 434 Resten av möblemanget fick Holmberg betala ur egen ficka. 

Fullmäktige var splittrat, precis som i arvodesärendena. Å ena sidan stod blivande 

socialdemokratiske ledamoten Ruben Berglund som instämde i Holmbergs hela 

anspråk. På andra sidan stod hemmansägarna Emanuel Uddfors och Alfred Star-

rin, som företrädde den gamla hållningen. De ”ansåg att ordf. själv bör sörja för 

nödig möblering av kommunalkontoret.” 435 Detta synsätt, att vissa omkostnader 

ingick i arvodet, var en uppfattning som vid den här tiden förvisso var på utgång, 

men som på sina håll levde kvar som en rest av det gamla förtroendemannaskapet. 

436 Det spartanska kommunalkontoret och den hårt hållne kommunalordföranden i 

Stigsjö fyllde samma funktion som motsvarande organisation i Ytterlännäs, men 

materiellt levde man i olika världar. Kommunalkamreren i Ytterlännäs fick inte 

bara nya möbler till sitt kontor, utan också en skrivmaskin lagom till öppnandet 

den 1 april 1926. Snart nog hade man också flyttat hela kommunalkontoret till Jo-

hannisberg, kapten Nybergs flotta herrgård som år 1928 på Sten Berglunds förslag 
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inköpts av kommunen och inretts för ändamålet till en kostnad av närmare 100 000 

kronor.437  

   Kommunalkontoret på Johannisberg togs i bruk omkring 1930 och övertog för 

lång tid framåt sockenstugans och vårdhemmets betydelse som nav i den lokala 

politiken och förvaltningen. Fyra år senare, den 1 augusti 1934, sammanträdde 

kommunalnämnden i Stigsjö för första gången i kommunalkontoret i Brunne. Båda 

dessa händelser var att betrakta som startskott för det system som i respektive 

kommun skulle komma att gälla fram till storkommunreformen. Den nye kommu-

nalnämndsordföranden Holmberg i Stigsjö fick inte bara förhöjt arvode och kom-

munalkontor. Han blev också garantiförsäkrad för 10 000 kronor.438 

 

Partirepresentantskap och den lokala politikens beslutsrum 

 

Då Ni enligt föredragningslistan för dagens kommunalfullmäktigesamman-

träde kalladt majoritetsgruppen till förberedande sammanträde 1 ½ timme 

före ordinarie sammanträdestid förmoda vi att samtliga på föredragningslis-

tan upptagna ärenden därvid komma att avgöras och anse vi därför vår när-

varo vid ordinarie sammanträdet meningslös!439 

 

Telegrammet ovan skickades till fullmäktigeordföranden Sten Berglund i Ytterlän-

näs inför vårupptakten 1932, undertecknat fullmäktiges borgerliga ledamöter. Helt 

sonika utsattes sammanträdet för en kollektiv bojkott från deras sida. Det var kul-

men på en djupgående irritation över sakernas tillstånd och avsett som en skarp 

markering mot Berglunds sätt att leda kommunen. Missnöjet gällde hur partivä-

sendet i allmänhet och socialdemokratin i synnerhet hade förändrat det kommuna-

la förtroendemannaskapet. 

 

Det bundna representantskapet – att svika partiet med ett hugg i hjärteroten 

Åren 1926 och 1927 led socialdemokraterna svidande nederlag i den så kallade 

skolboksfrågan. Vetskapen om att det fanns medlemmar inom det egna partiet 

som hade hjälpt de borgerliga till seger på kyrkostämman ledde efteråt till intensi-

va diskussioner om vikten av partitrohet. En av socialdemokraternas fullmäktige-

ledamöter, arbetaren Per Sundström i Bollsta, var den som fick kläda skott för ils-

kan och besvikelsen över att en del ”kamrater” hade varit motståndarsidan be-

hjälplig. Vid ett möte med Väja-Dynäs arbetarekommun några veckor efter den 

första förlusten diskuterades livligt hur man skulle göra med nämnde Sundström 

efter hans agerande på stämman, där han ”hand i hand med borgarna gick i skarp 

offensiv mot motionen som sådan.”440 Enligt protokollet ansåg alla som yttrade sig 

på mötet att Sundström genom sitt sätt att gå emot partiets beslut gjort sig ”ovär-

dig att föra arbetarnas talan”, varför man beslöt sända en skrivelse till arbetare-

kommunen i Bollsta med begäran om att denne ”skall frånträda sina uppdrag han 

innehar, enär vi misstänker i anledning av det inträffade att Sundström även sviker 
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klassen han representerar vid alla andra tillfällen.”441 Arbetarekommunen i Väja 

hade en synnerligen partilojal representant i arbetaren Frans Pettersson, som inte 

bara lydde medlemmarnas direktiv till punkt och pricka, utan dessutom såg till att 

uppmärksamma arbetarekommunen på när någon annan förtroendevald avvek 

från partilinjen.442 Efter oktoberstämman 1927 ansågs Sundström en gång för alla 

ha ”missbrukat sin befattning” som ”arbetarerepresentant” och 1930, ”efter rap-

port av Fr. Pettersson om en del grova försyndelser mot partiet” beslöts att åter-

igen kräva Sundströms avgång från alla förtroendeuppdrag och hans snara ute-

slutning ur partiet.443 Detta behandlades på ett samorganisationsmöte i Bollsta, 

men bordlades.444 

   Per Sundström var långtifrån ensam om att hamna i kläm mellan den egna över-

tygelsen och partiets övertygelse, i en djupare mening mellan det personliga för-

troendets mandat och partiförtroendets mandat. Det var i högsta grad en effekt av 

hur den lokala politiken intagits av organisationer. Vid 1900-talets början fullkom-

ligt myllrade det av olika slags föreningar. I många fall motiverades medlemska-

pen av rent sociala faktorer; en lockande fest, några kamrater som anslutit sig eller 

kanske nyfikenhet. Det framgår inte minst av svängdörrsmentaliteten inom många 

nykterhetsföreningar. Men hos en del medlemmar gick engagemanget djupare än 

så. Det uppstod lojalitetskänslor eller en upplevd ”vi-känsla” hos individen i för-

hållande till gruppen; vad som brukar kallas för kollektiv identitet.445 Det genom-

organiserade samhällets påverkan på förtroendemannaskapet sammanfaller i stort 

med vad den fransk-amerikanske statsvetaren Bernard Manin kallar för transfor-

mationen från parlamentsstyre till partistyre.446 Den som representerade ett funk-

tionellt parti var ingen fri kommunalman längre, utan underkastades ett bundet 

mandat. Ett tidigt exempel är hur folkskolläraren Altin i Sandslån och arbetaren 

Söderberg i Bollsta på flera extrainkallade nykterhetsmöten hösten 1915 anklaga-

des för att ha svikit alla de nykterhetsvänner som satt sin tillit till dem. Altin för-

svarade sig med att han hade varit på den omtalade kommunalstämman som 

självständig röstägare och inte som nykterhetsrepresentant.447 Men det gick inte att 

sitta på dubbla stolar, antingen var man nykterhetsrepresentant jämt eller så var 

man det inte alls. Unga nykterhetsvännerna Sten Berglund och Otto Lundin var 

det definitivt jämt.  

   Den nya tidens förtroendeman, partiträlen, representerade inte sig själv eller ens 

sina väljare utan sitt parti och förväntades lyda order. Partiet som institution blev 

på så sätt större och viktigare än den enskilde förtroendemannen. Socialdemokra-

tin ledde den här utvecklingen.448 År 1915 hade den så kallade disciplinstadgan 

införts för partiets riksdagsgrupp med krav på efterrättelse av riksdagsgruppens 

beslut i viktiga voteringar.449 Det nya idealet om strängt bundna mandat sågs också 

på lokal nivå som snabbaste vägen till politisk framgång. Så framhöll Frans Pet-

tersson i Väja vid en diskussion i arbetarkommunen 1931 ”nyttan o nödvändighe-

ten av att (som förtroendeman, min anm.) vara principfast och följa partiets pro-

gram”, alltmedan det i Sandslån hette ”nödvändigheten av att mera hålla på parti-
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disciplinen.”450 I Ytterlännäs viftades med partipiskan vid upprepade tillfällen 

under 1920-talet, då man tyckte att folk ur de egna leden svek partiet. Verdandilo-

gen Angantyr i Bollsta krävde till exempel avgång för de socialdemokrater som 

våren 1921 medverkade till att direktör Sandström och Nylandshotellen fick full-

mäktige med sig på fortsatt ölutskänkning.451 Köpingsfrågan var en annan het po-

tatis. I Sandslåns arbetarekommun diskuterades ”vad som borde göras åt” de med-

lemmar som ställde upp för Nylandsintresset och inför konungen framfört ”sådana 

påståenden som att hans egna kamrater äro orsak till att kommunens ekonomi 

kommit på huvudet.”452 Socialdemokratiske folkskolläraren Mauritz Lindén från 

Väja trampade på ömma tår och tvingades inför arbetarekommunen två sina hän-

der inför anklagelser om att ha hållit på kyrkoherde Widell i den bittra kampen 

mellan denne och Bollstaintresset.453 Detta är exempel på tillfällen då partilinjen 

bröts. Att döma av uppmärksamheten hörde det inte till det vanliga. 

   De borgerliga partiföreningarna verkar inte alls ha haft samma kontroll över sina 

representanter. Här ska dock påpekas att eftersom det överlag finns så lite bevarad 

dokumentation efter borgerliga lokalföreningar är det svårt att slå fast något be-

stämt om detta.454 I bondeförbundets lokalavdelnings protokoll från åren kring 

1920 förekommer en hel del diskussioner om lokalpolitiska frågor, förberedelser 

inför stämmans/fullmäktiges möten och talas vid något tillfälle om ”våra represen-

tanter.”455 Men under återstoden av 1920-talet upphör detta helt, frånsett nomine-

ringar till fullmäktigevalen.456 Mellan partiförening och förtroendeman blev bara 

kvar en ren valorganisation. Detta förhållande belyses sammalunda av att de mo-

derata i Nyland inför valet 1938 fattade beslut om att man hädanefter skulle ta reda 

på sina representanters närvarofrekvens i fullmäktige. Utgångsläget tycks ha varit 

att man inte höll uppsikt alls.457 Utifrån de källor som finns att tillgå verkar det 

dessutom som att de borgerliga fullmäktigeledamöternas aktivitet stagnerade un-

der 1920-talets gång med hög frånvaro vid sammanträdena. Kanske hämmades 

den organisatoriska utvecklingen av den socialdemokratiska makthegemonin: Det 

tjänade ändå inget till att försöka. Detta kommenterades på följande sätt i bonde-

förbundarnas egen tidning efter ett diskussionsmöte i Bollsta inför valet 1930: ”Ty-

värr måste man emellertid även i detta fall konstatera, att den vanliga slöheten och 

liknöjdheten på den borgerliga sidan ingalunda förnekade sig.”458 Det ska då stäl-

las i kontrast till den punktbevakande och ideologiskt drivne arbetaren Pettersson i 

Väja.  

   Den hårda partidisciplinen blev på kort sikt ett signum för socialdemokratin, 

men på längre sikt normgivande för hur den demokratiska processen kom att ka-

naliseras genom partierna. Denna utveckling mottogs inte med tillförsikt av alla. 

Som vi ska se i nästa avsnitt, så ställde sig de borgerliga partiföreningarna i Ytter-

lännäs långt in på 1930-talet direkt avvisande till det nya imperativet.  
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Det nya kommunala beslutsrummet 

En av dem som inte skrädde orden mot det nya partiväldet var bondeförbundaren 

Nils Svensson från Nordanåker. På ett diskussionsmöte i Bollsta teaterhus dagarna 

före 1930 års val konstaterade Svensson att han varit med i det kommunala livet 

sedan sekelskiftet men att ”så odlidligt som nu har det aldrig varit.”459 Det olidliga 

bestod i att de avgörande besluten i praktiken togs i förväg av s-majoriteten på 

slutna partimöten. Fullmäktigeledamöterna reducerades till statister som skulle 

bekräfta ett i praktiken redan fattat beslut. I en tidningsinsändare utvecklade bon-

deförbundsveteranen sin ståndpunkt: ”Frågan huruvida det föres skumraskpolitik 

och utövas majoritetsförtryck av Berglundsgruppen inom kommunalfullmäktige 

kan jag efter tioårig erfarenhet inom denna institution icke besvara annat än jakan-

de.” Och anledningen därtill: ”Det förhåller sig nämligen så, att hr Berglund i de 

kallelser till sammanträden, han som ordförande utsänder, å desamma utfärdar 

särskild kallelse till majoritetsgruppen (socialdemokraterna) att sammanträda i 

regel någon timme tidigare för behandling och fattande av beslut i de ärenden, 

som skola förekomma. Sedan majoritetsgruppen fattat sina beslut, äro frågorna i 

verkligheten avgjorda, och kommunalfullmäktigesammanträdet endast att betrak-

ta såsom en formalitet för protokollets lagliga uppsättande. Vad är detta annat än 

ett rent maktförtryck? Minoriteten sättes sålunda ur stånd att kunna inverka på de 

protokollförda besluten.”460  

   Det var en riktig iakttagelse att socialdemokratin förberedde och samordnade sig 

väl inför avgörandet i viktiga frågor, dels förberedande möten i arbetarkommu-

nerna, dels samorganisationsmötet. Och så det som stack i ögonen allra mest, full-

mäktigegruppens sammanträde under ordförande Berglunds ledning en eller ett 

par timmar innan de andra partiernas företrädare släpptes in i salen.461 Mot detta 

stod bondeförbundaren Svensson och de andra borgerliga kommunalmännen 

ganska maktlösa, på fler än ett sätt. I botten låg den förändrade röstmakten. Men 

det handlade också om ett nytt sätt att organisera den lokala politiken. 

   De moderatas toppnamn i landstinget, direktör Sandström, var inne på samma 

linje i ett uppmärksammat tal på ett valmöte i Ramsele den 19 augusti 1934. Med 

många års erfarenhet av lokal och regional politik i bagaget pekade han på den 

förändring som skett i sätten att överlägga och fatta beslut på i landstinget efter det 

socialdemokratiska maktövertagandet 1926. 

 

Till och med år 1926 var det överläggningarne och debatterna i utskott och 

plenum, som voro avgörande för besluten. Man tog från ömse håll sakskäl 

och de från enskilda landstingsmäns sida framlagda argumenten påverkade 

de slutligen träffade avgörandena. Sedan de röda fingo sin svaga majoritet i 

tinget, blev det helt annorlunda. Då fattades besluten i alla viktigare ärenden 

på förhand före tingets sammanträde inom den socialdemokratiska parti-

gruppen och avgjordes där med enkel majoritet.” Sandström lät det gå upp i 

en retorisk fråga: ”Varför har man 60 medlemmar i landstinget, om ej för att 
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dess genom sin kännedom om länets skilda förhållanden och sin samlade er-

farenhet skola medverka till att kloka och för länet gagneliga beslut må fat-

tas?462 

 

Kommunalkollegorna Svensson och Sandström tillhörde båda förlorarsidan efter 

den allmänna rösträttens införande och att de i egen sak riktade svidande kritik 

mot socialdemokratin förvånar inte. Kritiken hade dock två sidor, den ena med 

utgångspunkt i politiskt taktiserande, den andra med utgångspunkt i hur den lo-

kala politiken hade börjat organiserades genom partier istället för genom själv-

ständiga förtroendemän. Frisinnade VA, som inför de första fullmäktigevalen hade 

sett positivt på partiernas inträde i det kommunala, gjorde inför valet 1930 en hel-

omvändning och utfärdade ”en krigsförklaring” mot ”partimaskinernas maktställ-

ning” i kommunerna. ”Partimaskinerna med sina fångstarmar gripa över för 

mycket och obehörigt område, när de dela upp den kommunala styrelsen mellan 

sig.” Nu hette det istället att ”de politiska partierna ha berättigande i sin värld”, 

men att ”till det riket hör knappast stadsfullmäktige och kommunalfullmäktige.”463 

De politiska partierna hade blivit ett institutionellt hot mot det gamla kommunala 

beslutsrummet och mot den självständige förtroendemannen och det gillades inte.  

   Vid den här tiden, sent 1920- och tidigt 1930-tal, förekom alltså hos de borgerliga 

en allmänt utbredd uppfattning om att socialdemokraterna hade förstört den gam-

la, goda kommunalandan. Förutom de rent innehållsmässiga invändningarna mot 

den förda politiken; det påstådda slöseriet med skattepengarna var en ständig 

käpphäst, så ansåg man att socialdemokratin med sin partipiska och sin starka 

partiorganisation hade riktat ett hugg mot den beslutande församlingens vitalitet 

som samtalsarena.464 Att många beslut i praktiken var avgjorda långt innan de 

behandlades i beslutande församling gick stick i stäv mot en föreställning om det 

goda samtalet som ideal. I det goda samtalet kom alla erfarenheter, grupper, intres-

sen och argument till tals, stöttes och blöttes, för att till sist prestigelöst komma 

överens om det rätta beslutet. Viktigt var därför att diskussionen inte var bakbun-

den.465 Det anknyter för övrigt till vad Harald Gustafsson kallar för ”sockenstäm-

moideologin”, där ”socknens kloka och opartiska förvaltare” dryftar förslag ”för 

att komma fram till den ´rätta` lösningen.”466 Detta fina hade enligt de borgerliga 

gått förlorat under 1920-talet. Förutom att besluten var fattade på förhand, så hade 

också sakligheten satts på undantag. Direktör Sandström berättar: ”Man fick ju 

snart klart för sig att inga i utskotten eller plenum framlagda argument, huru vä-

gande och välgrundade de än kunde vara, betydde det bittersta för tingets slutliga 

ståndpunkt, vilken var träffad på förhand inom den socialistiska landstingsgrup-

pen.” I förlängningen försökte man argumentera för att den ”rätta” lösningen ock-

så var den enda legitima.  

   I arbetslöshetskrisens värsta stund hösten 1921 fattade Ytterlännäs kommunal-

fullmäktige majoritetsbeslut om att en skrivelse skulle skickas till regeringen i 

kommunens namn. I moderata HP sammanfattades detta tilltag som en ”okynnes-
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demonstration.” Okynnet bestod i att partiet använde sin majoritetsställning till att 

sätta fullmäktiges stämpel på en renodlad arbetaråsikt. ”Dylika resolutioner kunna 

höra hemma på Folkets hus och kommunistmötena”, dundrade tidningen.467 Di-

rektör Sandström framhöll i sin reservation att det beslutade ingalunda var att anse 

som ”ett uttryck för kommunens allmänna uppfattning”, utan ”såsom en adress 

från en arbetarerepresentation.” Minoriteten hade ju förvägrats att påverka skri-

velsens innehåll. ”Rätta förfaringssättet hade naturligtvis varit att uppdraga till en 

kommitté bestående av lika antal representanter för arbetaregruppen och de bor-

gerliga att gemensamt överlägga om den hänvändelse som planerades, så att man 

kunnat få till stånd ett enigt och sakligt yttrande”, menade Sandström.468 Det goda 

samtalet hade satts ur spel. 

   Ett annat tillfälle när den här tankefiguren kom till uttryck var vid tillsättningen 

av den första kommunalkamrerstjänsten vintern 1926, då den otippade Rudolf 

Sundin från Sandslån med stor marginal slog ut kommunalnämndens förhands-

tippade kandidater; en inspektor och en kamrer.469 De borgerliga menade besviket 

att Sundin var inkompetent, inte på långt när lika väl skickad att sköta kamrers-

uppdraget som de båda andra sökandena och att den enda anledningen till valet 

av Sundin var att han hade rätt partibok. Med andra ord: Det var ett felaktigt be-

slut eftersom det baserades på faktorer som inte hade med saken att göra. Den 

socialdemokratiska majoriteten svarade att man hade rätt att välja den sökande 

som man hade störst förtroende för. Det var ”den rent personliga uppfattningen 

hos de väljande, som legat till grund för omdömet om de sökandes lämplighet” 

och det ansågs som en lika legitim och rimlig beslutsgrund som sakmeriter.470 

   På samma sätt argumenterades under 1910-talet i utskänkningsfrågan. Munici-

palledningen framhöll för sin del att nykterhetsvännerna inte hade några hållbara 

sakskäl för sin uppfattning, här exemplifierat av ett citat ur bankdirektör Victor 

Höglins reservation efter nederlaget hösten 1917: Eftersom majoriteten ”för sin 

åsikt” inte ”framburit något som hälst motiv, en omständighet, som i och för sig 

talar ett klart språk för ovederhäftigheten av beslutet och de förvissade begrepp 

varav utslagsgivarna besjälats” och då minoriteten ”hava däremot framlagt klara 

och ovederlagda skäl för sin tanke”, så ”bör de senares röster alltså träda framför 

de förras och utgöra grund för frågans slutliga avgörande.”471 Att säga nej till ut-

skänkningen på grund av ideologiskt eller politiskt betingade opinioner platsade 

inte som legitimt argument i Höglins värld. 

   En given kritisk synpunkt är att idealet måste ha varit svårt att förverkliga, om 

ens teoretiskt möjligt i en kommun med växande motsättningar mellan kapital och 

arbete. För övrigt hade det ju alltid funnits begränsningar i tillträdet till det kom-

munala beslutsrummet, enda skillnaden att det nu var partiboken och inte fyrken. 

 

   Den skedda utvecklingen sannspådde vad kommunalstämman i Ytterlännäs en 

gång hade befarat. Våren 1911 avslogs en motion av Nylandsveterinären Johannes 

Modig om frivilligt införande av fullmäktigeinstitutionen. Den intressanta moti-
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veringen formulerades som en farhåga för ”att ett parti kan blifva det ensambe-

stämmande i kommunens angelägenheter.” Fem år senare fylldes på med att ”här-

igenom icke skäligen kan förmenas vara att vinna bättre och lyckligare beslut än 

hittills i kommunens angelägenheter, som sålunda skulle öfverlämnas åt ett fåtals 

afgörande under det att flertalet skulle afsäga sig sin talan och beslutanderätt.”472  

   På samma sätt resonerades i Stigsjö om risken för att utarma fullmäktige som 

meningsfullt diskussionsforum. Principen var densamma, dock var det inte parti-

erna som var hotet. I februari 1934 lämnade folkskolläraren Stattin in en motion till 

kommunalfullmäktige med förslag på inrättande av en berednings- och valnämnd. 

Den nya nämnden var tänkt att dels fungera som beredningsutskott för viktiga 

frågor, dels avlasta fullmäktige i att kompromissa fram kandidater till förtroende-

uppdrag.473 Om förslaget gick igenom skulle fullmäktige mer än tidigare föregri-

pas, inte minst i valärenden. En uppbragt ålderspresident, hemmansägaren Ema-

nuel Uddfors, framhöll enligt protokollet att om ett sådant organ tillsattes, ”som 

skola bereda och avgöra frågor och förslag, då hava vi övriga i fullmäktige ingen-

ting annat att göra än säga ja till allt eller sitta hemma.” För egen del tyckte han att 

”det vara bättre att allsidigt debatera frågorna i fullmäktige”, vilket också blev 

fullmäktiges beslut.474 Ett år senare inrättades ett liknande valutskott. 

   Uddfors utfall gick ut på ett kraftfullt försvar av det gamla parlamentsstyrets 

ideal. Det är också så kritiken mot partierna i det kommunala bör förstås. 
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Noter del 3 
 

                                                 
1 AK 1918, nr 18, s. 2, Räf, se även FK 1918, nr 10, s. 41, Bellinder och Hermelin, s, 77.  
2 FK 1918, nr 10, s. 37, Lindblad. Svenska Folkförbundets ordförande David Norman förklarade att han 

höll ”på det rättmätiga i att större mått av inflytande beredes dem, som lämna en större tribut till de 

samhälleliga utgifterna, och dem som ha större mått av omdöme och ansvarskänsla.” En ung Per Albin 

Hansson travesterade fyndigt med att han trodde ”herr Normans omdöme skulle vara precis lika dåligt, 

om han vore taxerad för 5,000 kr, som om han vore taxerad för 10, 000 kr.” FK 1918, nr 9, s. 39, Norman, 

och s. 47, Hansson. 
3 FK 1918, nr 11, s. 10, Hjärne 
4 För en utförlig utredning av rösträttstrecken och deras inverkan på den ”allmänna” rösträtten, se 

Berling-Åselius (2005). 
5 Brödrahemmet, A I, protokoll 3/5 1908. 
6 Fri beskrivning efter stödpunkter i Brödrahemmet, A I, volym 1, protokoll 3/5 1908. Liknande arran-

gemang förekom även på andra håll, jfr Gussjö Hopp, A I, protokoll 7/5 1911. Enligt aftonens program 

anordnades teaterdiskussion mellan nykterhetsvänner och deras motståndare. Oskar Andersson skulle 

agera som den nykterhetsvän han var, medan L. O. Ulander iklädde sig måttlighetssuparens roll och 

Petter Dahlqvist agerade drinkare. 
7 Brödrahemmet, A I, protokoll 21/1 1906. 
8 Jfr när man vid sekelskiftet inom Brödrahemmet i kampen mot ölköraren i Väja gladde sig åt att ”vi 

hade nog Disponenten på vår sida.” Brödrahemmet, A I, protokoll 24/9 1899. 
9 Se t.ex. BiSOS, H, femårsberättelse för Västernorrlands län 1891-1895, s. 8f. 
10 Ytterlännäs kommunarkiv, kn, F IV, polisförhörsprotokoll 6/3 1895. 
11 AK protokoll 1875, band 1, nr. 6, s. 4f, Malmberg. 
12 Se vidare t.ex. Ambjörnsson (1988), passim och Berglund-Lake (2001), s. 126ff. 
13 Brödrahemmet, A I, protokoll 14/1 1906. 
14 Bara hemmansägaren Johan Hamberg (i Nyland), som var bekant med en av de sökande, ställde sig 

på tvären. Hamberg reserverade sig som enda ledamot mot nämndens beslut i januari att avstyrka 

bokhållaren Knut Olof Lindboms (sedermera ordförande i Nylands municipalnämnd) ansökan om att 

få sälja öl för avhämtning inom municipalsamhället. I voteringen på stämman den 8/2 röstade Hamberg 

med fullmakt för nämnde Lindbom. Ytterlännäs kommunarkiv, kn, A I, protokoll 7/11 1905 och 2/1 

1906, samt ks, A I, protokoll 8/2 1906. 
15 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 19/11 1905 och 21/1 1906. 
16 Brödrahemmet, A I, protokoll 21/1 1906. Jfr Folkets lycka, A I, protokoll 22/1 1906; även där väcktes 

förslag om att ”belöna” nämnden med en annons i tidningen, vilket dock avslogs. 
17 Både stämman och nämnden hade avstyrkt ansökningarna, varför länsstyrelsen rimligen inte borde 

ha kunnat bevilja tillstånden. Men municipalnämnden i Nyland hade tillstyrkt, vilket länsstyrelsen 

sannolikt tog fasta på. Maskinisten Kempe begärde i en skrivelse till kommunalstämman i februari att 

den skulle anföra besvär mot utslaget, vilket bifölls med 6710 röster av 65 röstande mot 2792 röster av 7 

röstande. Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 8/2 1906. 
18 Se SFS 1905:36 för gällande lagstiftning efter 1905 och Sjöquist (1996) för en redogörelse för hur den 

socialistiska agitationen snabbt vann mark i Ådalen under åren 1906/07, vilket bl.a. yttrade sig i bildan-

det av fackföreningar. 
19 Lundkvist (1974), s. 85ff och 160ff. Detta sågs som ett led i att stärka det politiska inflytandet. 
20Vid luciatid 1899 hade till exempel inom Brödrahemmet väckts frågan om inte gemensamma möten 

med alla nykterhetsföreningar inom kommunen kunde verka ”väckande” och åstadkomma ett ”mera 

varmt och kraftigt nykterhetsarbete”, särskilt för att få ”fundera om frågor som rörde hela komunens 

angelägenheter.” Brödrahemmet, A I, protokoll 10/12 1899. Se även Syskonbandet, volym 1, protokoll 

17/1 1906.  
21 Jfr nykterhetsrörelsens krav på lokalt veto, d.v.s. att kommunens samtliga myndiga medlemmar 

skulle i folkomröstningar med lika rösträtt få bestämma över försäljnings- och utskänkningstillstånden. 
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För en utförlig bild av hur nykterhetsrörelsens kamp för det lokala vetot drogs in i kampen för allmän 

och lika rösträtt, se Lundkvist (1974), Frånberg/Bruun (1985), Johansson (1995), Nycander (1996) och 

Lyckow (2001).  
22 Ytterlännäs nykterhetsföreningars centralkommitté, A I, protokoll 16/9 1906. 
23 Ytterlännäs nykterhetsföreningars centralkommitté, A I, protokoll 16/9 1906. 
24 Ytterlännäs nykterhetsföreningars centralkommitté, A I, protokoll 16/9 1906. 
25 Ytterlännäs nykterhetsföreningars centralkommitté, A I, protokoll 16/9 1906. 
26 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll 26/12 1907 och 27/12 1908. Se även Ytterlännäs kommunarkiv, 

ks, A I, protokoll 4/8 och 8/8 1912, kvinnlig ledamot i pensionsnämnden, samt protokoll 1/12 191, då 

förslag om en kvinnlig ledamot i livsmedelsnämnden avfärdades.  
27 Kommunalnämnden avstyrkte bifall till ölserveringen med sex röster mot fyra, medan kommunal-

stämman i oktober tillstyrkte bifall med 5917 röster av 18 röstande mot 4768 röster av 79 röstande för 

avslag. Mot beslutet i nämnden reserverade sig ordföranden David Leo Fahlén och hemmansägaren 

Johan Östman. Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 28/10 1906, samt kn, A I, protokoll 14/10 

1906. 
28 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 16/12 1906. 
29 Ytterlännäs nykterhetsföreningars centralkommitté, A I, protokoll 7/10 1906 och 27/1 1907. 
30 Ytterlännäs nykterhetsföreningars centralkommitté, A I, protokoll 24/2 1907. 
31 En av centralkommitténs första uppgifter blev att sätta sig i förbindelse med andra centralkommittéer 

längs Ångermanälven för att i samverkan med dem (efter ett gemensamt möte i Rossö gamla skollokal 

den 24/3 1907) lämna in en petition till länsstyrelsen om indragna utskänkningstillstånd för ångbåtarna 

på älven, d.v.s. ett gammalt krav som vi känner igen sedan 1890-talets kommunalstämmor men som 

aldrig vann gehör hos länets hövding. Ytterlännäs nykterhetsföreningars centralkommitté, A I, stadga 

godkänd 27/1 1907 samt protokoll 27/1 och 24/3 1907. 
32 Angantyr, A I, protokoll 9/4 1908. 
33 Detta kan jämföras med när man inom Folkets lycka diskuterade vad det fanns för skillnader ”mellan 

en rik och en fattig fylbult” och man (på förslag av Emanuel Björner) enade sig kring att ”man heldre 

bör föredraga en rusig personlighet ur de legre samhelslagrerna än en som står på samhellets höjder.” 

Folkets Lycka, A I, protokoll 3/6 1906. 
34 Nylands municipalarkiv, mn, volym 1, protokoll den 11/6 1896. 
35 ”Ett större tidsenligt hotell i Nyland vore behöfligt”, varför ”ansökan derför borde tillstyrkas”, skrev 

Dahlberg i sin reservation till protokollet. Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 24/10 1897. Se 

även kn, A I, protokoll 25/3 1891. 
36 Stycket bygger på uppgifter ur Wedin-Högberg (1987).  
37 Ytterlännäs kommunarkiv, kn, F IV, skrivelse från municipalstämmans ordf. m.fl. 24/10 1909. 
38 Johansson (1999), s. 116f. 
39 Ytterlännäs kommunarkiv, kn, F IV, skrivelse från municipalstämmans ordf. m.fl. 24/10 1909. 
40 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 24/10 1909 och 30/10 1910. 
41 Fullmaktsröstande förekom från båda sidorna, dock röstades inte för de stora sågverkens röstposter. 

Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 24/10 1909 och 30/10 1910. 
42 Sammanlagt 49 röstägare röstade ja till ett treårigt utskänkningstillstånd, vilket senare ändrades av 

länsstyrelsen till ett ettårigt dito. Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 25/10 1914. 
43 Det enhälliga i besluten kan dock ifrågasättas. En sannolik bedömning är att man ville slippa tidskrä-

vande voteringar i onödan, då man ändå såg sig som chanslösa. Ytterlännäs kommunarkiv, kn, A I, 

protokoll 7/10 1913, samt ks, A I, protokoll 26/10 1913. 
44 Initiativtagaren till centralkommittén, Wilhelm Engström, var under en period ledamot av munici-

palnämnden. Jfr även att bokhandlaren Emanuel Björner i Folkets Lycka valdes på kommunalstämman 

1911 att tillsammans med direktörerna N. V. Sandström och Ernst Lindgren, alla från Nyland, ingå i en 

kommitté för revision av räkenskaperna. Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 9/4 1911.  
45 Folkets Lycka, A I, protokoll 9/11 1910. 
46 Detta pekar vidare mot den ”dansbaneeländes”-debatt som seglade upp under 1930-talet och nådde 

sin kulmen 1941. Se vidare Frykman (1988). 
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47 Folkets Lycka, A I, protokoll 24/8 1915, samt D I, volym 1, medlemsmatriklar. Jfr Sollefteå distriktslo-

ge av IOGT, volym 5.  
48 Folkets Lycka avsomnade 1916, formellt på grund av svårigheter att hyra möteslokal. Syskonbandet, 

som så sent som hösten 1907 uppgavs ha 120 medlemmar, trappade ner verksamheten från 1909 och 

upphörde helt 1914. Ångermanlands södra distriktsloge av IOGT, A I, volym 2, tryckt rapport inför 

årsmötet 1920.   
49 Jfr när templet hösten 1899 hade rådfrågat disponent Dahlberg om hjälp med att komma åt ölkörarna 

och denne, enligt referat av den arbetare som pratat med honom, lovat ”att åtminstone klå” ölköraren 

ordentligt om bara arbetarna kunde fungera som hans ögon och rapportera förseelserna. Brödrahem-

met, A I, protokoll 17 och 24/9 1899.  
50 Brödrahemmet, A I, protokoll 14 och 21/1 1906.  
51 Vänglund kandiderade i början av 1920-talet till kommunalfullmäktige på en borgerlig lista. 
52 Brödrahemmet, A I, protokoll 30/6 1906, samt 13/12 och 20/12 1908. Ett tiotal eftersläntrare följde i de 

avhoppades fotspår vid de närmast följande mötena. 
53 Angantyr, A I, protokoll den 4/1 1907, samt D I, volym 1, medlemsmatriklar. Av de 12 medlemmar 

som var med från början, samtliga män, var genomsnittsåldern 21 år och medianåldern 18 år. Medlem-

marna var uteslutande arbetare. 
54 Exakt när Frihet åt alla bildades har inte kunnat beläggas, men våren 1910 omtalades den i Angantyrs 

protokoll. Sannolikt påbörjades verksamheten något år dessförinnan. Det finns alltså inget källmaterial 

från den logen och för perioden före 1920 gäller samma för Ungdomsviljan. För Angantyrs del är källä-

get gott, vilket innebär att den fortsatta framställningen om nykterhetens radikalisering till största delen 

bygger på Angantyr. Det finns inget som tyder på att skillnaderna mellan Verdandilogerna var större 

än att generaliseringar ska kunna göras. 
55Angantyr, A I, protokoll 14/5 1908. Efter uppbyggnadsfasen under 1907 med företrädesvis festverk-

samhet och formaliteter på programmet började den ideologiska skolningen från våren 1908 märkas på 

Angantyrs möten genom valen av diskussionsämnen, inbjudna talare och distributionen av tryckt 

propagandamaterial.  
56 Brödrahemmet, A I, protokoll 25/3 1905. Se även Syskonbandet, volym 1, protokoll 20/1 1908. Leo 

Olsson var en av dem som hade lämnat den gamla föreningen i Bollsta, Syskonbandet, för Angantyr. 

När han själv några år senare, i polemik mot de ”borgerliga” nykterhetsföreningarnas ovilja att se läng-

re än till individnivå, tryckte på vikten ”att undanröja just orsakerna till att individerna nedsölar sig i 

denna smörja”, nöjde han sig med att i förbifarten påminna om fattigdomen och ”mycket annat som 

alla lika väl som jag förut känner till utan att jag här behöver stå och realitera det.” Angantyr, A I, pro-

tokoll 8/12 1910. 
57 Angantyr, A I, protokoll 27/2 1908 och 28/9 1910. 
58 I detta specifika citat bemöttes högerns bild av ”ungdomens slöseri” som fattigdomens moder. Ang-

antyr, A I, protokoll 16/12 1912. 
59 Brödrahemmet, A I, protokoll 30/7 1899. 
60 Albert Jensen (1879-1957) var 1928-51 redaktör för syndikalisternas tidning Arbetaren, men är också 

känd som make till Elise Ottesen-Jensen. ”Helvetet” ingick som en delberättelse i skriften På andra sidan 

barrikaden, som utgavs 1914 av Ungsocialistiska partiet, och handlar enligt referatet i Ungdomsviljans 

protokoll om hur ett lyckligt älskande par kommer i kontakt med en präst som sätter griller i deras 

huvuden och förstör ”dessa unga och soliga liv.” Kvinnan slutar som sinnessjuk och mannen som en 

ännu större präst- och religionshatare än han varit från början. Ungdomsviljan, A I, protokoll den 30/10 

1920. 
61 Henning Ståhl ingick tillsammans med sin bror Fritz i den trio som dömdes till fleråriga fängelsestraff 

för att ha uppviglat till de vida uppmärksammade kravallerna mot strejkbrytare vid sågverket i Sandö 

1907. Se vidare Sjöquist (1993) för en redogörelse över händelsen. 
62 Angantyr, A I, protokoll 24/2 1912, samt 4/2, 14/11 och 25/11 1914. Se Nordin (1998) för en studie av 

NN:s första krisartade decennium. 
63 Se t.ex. Angantyr, A I, protokoll juli 1908 (ej daterat), 28/9 1910 och 29/4 1911, 23/3 1912 och 26/8 1914. 
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64 Se t.ex. Angantyr, A I, protokoll 14/5 1907 och 18/6 1908; Brödrahemmet, A I, protokoll 7/11 1915. 

Vennerström och Sandler den yngre, båda åttiotalister, var ledamöter av den socialdemokratiska parti-

styrelsen under 1910-talet och sedermera statsråd under 1920- och 1930-talen. 
65 Brödrahemmet, A I, protokoll 6/3, 28/3 och 11/4 1909. 
66 Brödrahemmet, A I, protokoll 30/7 och 16/10 1910, 15/1 1911 och 23/2 1919. 
67 Ungdomstemplet 30 Manhem av TO i Forsed, protokoll 1/4 1911. De tre mycket uppmärksammade 

”röda” bilarna transporterade kända socialistiska agitatorer i en omfattande turné från norr till söder, 

enligt uppgift med sammanlagt 531 föredrag. Se vidare Grass (2007), s. 4ff. Till Ådalen kom den andra 

röda bilen, bemannad av Fredrik Ström, Einar Ljungberg och Zeth Höglund. För en skildring av agita-

tionsturnén i Ådalen, från Härnösand till Sandslån, se Ljungberg (1917), s. 141ff. 
68 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 31/10 1915. 
69 Kommunalnämnden tillstyrkte fortsatt utskänkning med fyra röster för, tre röster mot och två röster 

nedlagda. Ytterlännäs kommunarkiv, kn, A I, protokoll 5/10 1915. Suppleanten Grundström var med-

lem av Brödrahemmet och engagerad i dess ungdomsloge som under agitationsveckan 1907 spelade 

pjäsen ”Kong Alkohol besegras.” Sedan 1909 hade han varit suppleant i kommunalnämnden, för övrigt 

tjänstgörande ledamot vid det sammanträde 1914, då nämnden tillstyrkte bifall till utskänkningsansök-

ningarna. Brödrahemmet, A I, protokoll 9/9 1905 och protokoll över agitationsveckan 1907; Ytterlännäs 

kommunarkiv, ks, A I, protokoll 27/12 1908. 
70 Konrad Våglund kom senare att ingå i den första socialdemokratiska fullmäktigegruppen 1919. Se 30 

Manhem av TO, protokollsbok, samt Västernorrlands läns landskanslis arkiv, A III, volym 2, röstsam-

manräkningsprotokoll för Ytterlännäs kommun 1919.  
71Berglund erhöll 2217 röster av 399 röstande mot Bergfors (skolrådets kandidat) 696 röster av 51 rös-

tande. Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll 20/9 1914.  
72 Ytterlännäs nykterhetsföreningars centralkommitté, A I, protokoll 11/12 1915. 
73 N.O.V. var förkortningen för Verdandi, vilket tyder på att skribenten som skrev i jagform var ver-

dandist. I så fall handlade det sannolikt om Otto Lundin från Ungdomsviljan i Väja. Men det kan inte 

heller uteslutas att Sten Berglund kan ha varit upphovsmannen.  
74 NN 4/11 och 16/11 1915. 
75 NN 25/11 1915. 
76 NN 30/11 1915 och Brödrahemmet, A I, protokoll 14/11 och 21/11 1915. 
77 NN 7/11 1916. 
78 Svenska män och kvinnor (1949), band 6, s. 517. 
79 Sten Berglund och Syskonringen ville inom centralkommittén diskutera hur man skulle kunna be-

kämpa hotellutskänkningen för framtiden. Ytterlännäs nykterhetsföreningars centralkommitté, A I, 

protokoll 23/1 1916.  
80 Se inlägg i NN 9/12 1915 och i VA 10/12, 17/12, 21/12, 23/12, 27/12, 30/12 1915, samt 7/1, 12/1 och 14/1 

1916. 
81 I propositionen föreslogs bl.a att kommunerna skulle få den yttersta beslutandemakten över utskänk-

ningstillstånden istället för länsstyrelsen samt att alkoholgränsen för svagdricka skull höjas från 2,25% 

till 3,6%.  
82 NN 9/12 1915. Carl Näsman hade gått på folkskollärarseminariet samtidigt som Enar Berglund i 

Gudmundrå och Rickard Stattin i Stigsjö och ingick i samma politiska krets som Sten Berglund. De var 

socialdemokrater, medlemmar av TO och hade vid mitten av 1910-talet uppdrag inom distriktstemplet. 

Även Per Adolf Altin hade uppdrag inom distriktstemplet vid den här tiden. Se Södra Ångermanlands 

distriktstempel av TO, A I, volym 2, protokoll 1900-1922.  
83 VA 23/12 1915. Henrik Björklund var frisinnad landstingsman och sålunda partivän till Sundström, 

vilket belyser att den här konflikten inte strikt följde partigränserna. Axel Söderberg agerade som soci-

aldemokratisk landstingsman. 
84 VA 27/12 1915. 
85 VA 12/1 1916. 
86 VA 12/1 1916. 
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87 För egen del var Altin inte mer dogmatisk än att han ”utan läkarintyg under en hastigt påkommen 

sjukdom (1910, min anm.) hade gjort sig en s.k. mjölkkask som innehöll sprit.” Altin valde att i efter-

hand fråga logen om han därigenom gjort sig skyldig till löftesbrott, men saken fick passera utan åt-

gärd. Folkets Lycka, A I, protokoll 7/2 1910. Att använda alkohol som medicin och styrkemedel vid 

sjukdomstillstånd var en gammal sed som dock var på väg att ebba ut vid den här tiden. Här kan näm-

nas att i Lärobok i alkohologi för folkskolan från 1904 talades om alkoholens påstått kurerande krafter i 

termer av den ”den gamla vidskepelsen”, samt slogs det fast att modern, framsynt läkarvetenskap tog 

helt avstånd från detta. Uppenbarligen hade inte folkskolläraren läst på sin alkohologi. Berg (1904), s. 

49ff. 
88 NN 12/12 1915.  
89 Ytterlännäs nykterhetsföreningars centralkommitté, A I, protokoll 11/12 1915 och NN 14/12 1915. 
90 Ytterlännäs nykterhetsföreningars centralkommitté, A I, protokoll 28/2 1915. 
91 Ytterlännäs nykterhetsföreningars centralkommitté, A I, protokoll 11/12 1915   
92 Den avgående styrelsen avböjde självmant återval, men den egentliga anledningen till avgången var 

uppenbart den kritik man utsatts för vid det föregående mötet. Altin kvarstod dock som styrelsesup-

pleant och togs till nåder i en försoningsgest på hösten samma år då de hårda formuleringarna i proto-

kollet ströks, men som kommitténs ledare var han förbrukad. Till suppleant i styrelsen tillsammans 

med Altin valdes Konrad Våglund från Syskonringen i Forsed. Sten Berglund och Axel Söderberg hade 

för övrigt valts in som suppleanter i centralkommitténs styrelse så tidigt som 1912, men utan att sätta 

några avtryck. Ytterlännäs nykterhetsföreningars centralkommitté, A I, protokoll 11/2 1912, 23/1 1916 

och 8/10 1916, samt NN 27/1 1916.  
93 Ytterlännäs nykterhetsföreningars centralkommitté, A I, protokoll 23/1 1916. Agitation var mer eller 

mindre ett honnörsord inom den politiska vänstern och husagitation en beprövad metod för att få ”rätt” 

riksdagsmän valda. Se vidare Lundkvist (1974), s. 160-192. 
94 Lundkvist (1974), s. 192ff.  
95 Ledamöternas ställningstaganden följde inte strikt partitillhörigheten. Ordföranden Per Johan Nordin 

(de frisinnade), skogvaktaren Brelin i Mo, hemmansägaren Nils Svensson i Nordanåker (bondeförbun-

det) och faktor J. Åström i Bollstabruk röstade för bifall, medan faktor J. E. Nordlander i Sandslån (de 

moderata), torparen Konrad Våglund i Forsed (socialdemokraterna), handlanden Anders Olof Tjärn-

ström i Filitjern, arbetaren Anders Grundström i Väja och verksmästaren Karl Fredrik Lejon i Hammar 

(de frisinnade) röstade för avslag på ansökningarna. Nordlander hade uppenbarligen ändrat sig från 

året innan, då han antingen hade röstat för bifall eller lagt ned sin röst. Inom parentes de partilistor 

berörda ledamöter kom att ställa upp för i 1920-talets kommunalfullmäktigeval. Ytterlännäs kommun-

arkiv, kn, A I, protokoll 5/10 1915 och 3/10 1916, samt Västernorrlands läns landskanslis arkiv, A III, 

volym 2, 3, 5, 7, 10, röstsammanräkningsprotokoll för Ytterlännäs kommun 1919, 1920, 1922, 1926 och 

1930.  
96 Bland de utsedda byombuden märktes bl.a. lärarinnan Maria Öberg (Vita bandet), initiativtagaren till 

centralkommittén, telegrafvaktmästaren Vilhelm Engström (Folkets lycka), arbetaren Petter Holmberg 

(Brödrahemmet), folkskolläraren Sten Berglund (Syskonringen) och arbetaren Helmer Thungren (Ang-

antyr). Ytterlännäs nykterhetsföreningars centralkommitté, A I, protokoll 8/10 1916. 
97 Brödrahemmet, A I, protokoll 8/10 1916. 
98 Ytterlännäs nykterhetsföreningars centralkommitté, A I, volym 1, korrespondens, instruktionsblad för 

lokala samarbetskommittéer, by- och ortsombud. 
99 Ytterlännäs nykterhetsföreningars centralkommitté, A I, protokoll 9/7 och 24/9 1916. 
100 Sammanlagt avlämnades 251 valsedlar, varav 110 via fullmakt. Av detta kan man uppskatta antalet 

röstägare på plats till som minst uppemot 150 stycken. Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 

29/10 1916. 
101 Närvarouppgifterna baseras på fullmaktsnoteringar. 
102 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 29/10 1916. 
103 NN 7/11 1916. 
104 NN den 7/11 1916. 
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105 Dessa var disponenten Flygt i Bollsta och hemmansägarna Östman i Hammar, Fahlén i Nordanåker 

och Wahlström i Ed. Se vidare Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 25/3 1900, 27/3 1904, 25/3 

1906 och 29/3 1908, samt Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 29/3 1896. 
106 I Ytterlännäs röstade 328 personer varav 221 av dem även hade med sig en fullmakt, sammanlagt 549 

röstande. Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 28/3 1910 och Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, 

protokoll 28/3 1910. 
107 I valen till andra kammaren hade så sent som 1905 alla röster utom två avgetts  till förmån för bruks-

patron J. P. Dahlberg. Se Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 20/6 1905 och 13/9 1908. 
108 Sollefteå Högerförening, volym 1, se program och stadga för Södra Ångermanlands moderata val-

kretsförbund 1920. 
109 De frisinnade organiserades genom Ångermanlands södra frisinnade valkretsförbund, vänstersoci-

aldemokraterna genom Ångermanlands södra socialdemokratiska vänsterparti och bondeförbundet 

genom sin valkretsstyrelse för Södra Ångermanlands landstingsvalkrets. 
110 Se Sjöquist (1996), s. 194ff för en utförlig redogörelse av hungerkravallerna och partiutbrytningen. 
111 Sveriges agrarförbund bildades 1895, ombildades 1903 till Sveriges landtmannaförbund och upplös-

tes 1914. Det hade som syfte att befordra jordbrukets intressen genom tekniska framsteg och förbättrad 

tullagstiftning. Se vidare Nordisk familjebok, band 1, s. 357 (1904) och 281f. (1923). År 1909 hade Väs-

ternorrlands lantmannaförbund lokalföreningar i nästan alla länets kommuner. Västernorrlands läns 

kalender 1909, s. 81. 
112 I andrakammarvalet 1911 fick de frisinnade nästan 48 % av rösterna i valkretsen. I vårvalet 1914 hade 

den andelen minskat till ungefär 22 %. Samtidigt hade socialdemokratin ökat från i runda tal 31 % till 53 

%. I valet 1917 minskade de frisinnades andel ytterligare, till bara 17%. SOS, Andrakammarvalen 1909-

1911, 1912-14 och 1915-17. 
113 SOS, Riksdagsmannavalen 1911-1914.  
114 Jfr kritiken från IOGT:s distriktstemplare, frisinnade landstingsmannen Henrik Björklund, se Ång-

ermanlands södra distriktsloge av IOGT, A I, volym 2, tryckta rapporter inför årsmötena 1917 och 1918. 

Se vidare NN 17/3 1919 och NS 6/12 1919. 
115 Landstingsman Wiklund hade även varit ledamot av länsförbundets styrelse. Västernorrlands läns 

kalender 1909, s. 81. 
116 I partiföreningens arkiv finns ett protokoll från 1902 efter Ytterlännäs landtmannaförening, vilken 

uppvisar starka personella kopplingar med den förening som 1917 kom att nybildas som bondeförbun-

det. Ytterlännäs centerpartiavdelning, löst protokollsblad daterat 11/3 1902. 
117 Ytterlännäs centerpartiavdelning, protokoll  4/6 1917. Bland övriga pionjärmedlemmar märktes också 

hemmansägarna Leo Lindberg i Bollsta, Harald Skogh i Hammar, E. O. Boström i Bursjö och J. A. Ny-

berg i Stensätter, alla välsedda i lokalpolitiken. 
118 I Ångermanlands södra valkrets fick partiet i andrakammarvalet 1917 cirka 11,5% av rösterna, vilket 

ska jämföras med cirka 26% i Stigsjö och cirka 14,8% i Ytterlännäs. SOS, Riksdagsvalen 1915-1917.  
119 I andrakammarvalet 1917 minskade högerns röstandel från 21,5% till 14%, samtidigt som bondeför-

bundet etablerade sig på kartan med 14,8%. 
120 SB  4/2 och 22/3 1919, mötesreferat.  
121 SOS, Andrakammarvalen 1911-1914 och 1915-1917. 
122 Se Sjöquist (1996), s. 286ff för en sammanställning av arbetarrörelsens organisatoriska utveckling i 

Ådalen. 
123 Sandslåns socialdemokratiska förening, A I, protokoll 19/9 1917 och 24/1 1920. 

 124 SOS, Andrakammarvalen 1911-1914 och 1915-1917. 
125 NN 4/4 1934, hyllningsspalt i samband med Petterssons 70-årsdag, samt Stigsjö kyrkoarkiv, K II, 

protokoll 27/12 1913, 17/5 och 28/12 1914. 
126 VA 15/2 och 22/2 1919, notiser om valrörelsen. Uppgifter i en av nykterhetsföreningarnas protokoll 

pekar mot att partiföreningen existerade redan vid mitten av 1910-talet, kanske ända från decenniets 

början. Gussjö Hopp, A I, protokoll 8/3 1914. Hemmansägaren Oskar Andersson i Uland menade att 

”politiken bör skiljas från nykterhetsarbetet” och förvisas till de föreningar som fanns för det ändamå-

let. 
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127 Fem ombud utsågs att samla fullmakter för att arbetarna skulle komma väl förberedda till den aktu-

ella stämman. Sandslåns socialdemokratiska förening, A I, protokoll 19/9 1917. 
128 Centralkommittén avsomnade återigen efter nykterhetsvännernas förlust på kommunalstämman. 

Endast ett möte är protokollfört perioden oktober 1916 till mars 1918, nämligen årsmötet vintern 1917 

då insatserna i agitationsarbetet utvärderades på initiativ av en något missnöjd blivande ordförande 

Otto Lundin, det året valledare inom NOV:s distriktsloge. Byombudens insatser godkändes dock av 

kommittén efter diskussion. Ytterlännäs nykterhetsföreningars centralkommitté, A I, protokoll 4/2 1917 

och 9/3 1919. 
129 Sandslåns socialdemokratiska förening, A I, protokoll 21/10 1917 och Brödrahemmet, A I, protokoll 

21/10 1917. 
130 Läget var för övrigt samma som 1913, 1914 och 1915, det vill säga att kommunalnämnden hade 

tillstyrkt förnyade utskänkningsrättigheter. 
131 En arbetare som tittade in genom ett fönster berättade senare: ”Viksten satt i en korgstol och mitt-

emot honom satt Sandström med telefonen i hand. Vi trodde då att han var i färd med att rekvirera 

militär.” Se vidare Elmbrant (1980), s. 40-63. 
132 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 20/5 1918. 
133Norrman skulle samtidigt passa på att underhandla med Sandström om att sätta in två särskilda 

arbetarbåtar som permanent skulle trafikera mellan Sandslån och Nyland. Förslaget om särskilda arbe-

tarbåtar föranleddes av höjda priser på den befintliga båtlinjen. Sandslåns socialdemokratiska förening, 

A I, protokoll 15/5 1918.  
134 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll 20/5 1918. 
135 NN 13/4 1922, artikeln ”Då ´Antikrist` kom till Bollsta. Arbetarrörelsens kamp mot okunnighet”, 

skriven av signaturen ”Ax. S.”, sannolikt Axel Söderberg. 
136 Sundin (2008), s. 27. 
137 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll 20/5 1918. 
138 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 27/12 1917. 
139 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 27/12 1917. 
140 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 24/3 1918. 
141 Se vidare Stigsjö kyrkoarkiv, K II, t.ex. protokoll 1/4 1906, 27/10 1907, 1/5 1910 och 29/10 1916; Stigsjö 

kommunarkiv, A I, protokoll 17/6 1906, 27/12 1917 och 24/3 1918.  
142 Stigsjö kyrkoarkiv, K II, protokoll den 13/5 1917. 
143 SFS 1918:422. 
144 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 27/12 1918. 
145 Jfr förberedelserna inför valet av taxeringsnämnd vintern 1917, då de moderata i Ytterlännäs borger-

liga förening skickade sina nomineringar till bondeförbundet för påseende, ändringar och tillägg. Ytter-

lännäs centerpartiavdelning, protokoll 23/12 1917. 
146 Sandslåns socialdemokratiska förening, A I, protokoll 19/12 1918. 
147 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 27/12 1918 (citatet) och Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, 

protokoll 27/12 1927. 
148 Lindbom valdes med 3193 röster av 261 röstande och Andersson med 3176 röster av 259 röstande. 

Voteringstalen visar på att den borgerliga överenskommelsen fungerade nästintill prickfritt. Bara två 

högermän valde bort att rösta på bondeförbundaren Andersson. Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, proto-

koll 27/12 1918. 
149 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 27/12 1918, samt NN 13/1 1919, insändare. 
150 Hemmansägaren och bondeförbundaren Henrik Lindberg från Bollsta utsågs till fattigvårdsstyrel-

sens förste ordförande. 
151 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 27/12 1918. 
152 NN 13/1 1919, insändare. 
153 NN 2/1 1919, insändare. 
154 Den moderna dagstidningen leder sina anor från 1800-talets mitt och senare del. Det år som Afton-

bladet började tryckas, 1830, fanns fortfarande inte en enda utgivningsort i hela Norrland. På 1860-talet 
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hade det utökats till nio tidningar med regelbunden utgivning. En av dem var Härnösands-Posten som 

började tryckas 1842. 
155 För en redogörelse av Nya Norrlands tillkomst och verksamhet under de första decennierna, se Nor-

din (1998). 
156 Ekecrantz/Olsson (1994), s. 129ff. 
157 Om det var tidningen som hörde sig för om platskorrespondenter eller intresserade partimedlemmar 

som hörde av sig till tidningen torde ha varierat, t.ex. gick Nord-Sveriges redaktör ut med ett upprop 

hösten 1927 med begäran att utse ”platskorrespondent” för tidningen. Man skulle helt enkelt meddela 

redaktören om det fanns någon som var villig ta på sig uppdraget, se Gudmundrå sockenförening av 

bondeförbundet, volym 1, protokoll 27/11 1927 och Älandsbro sockenförening av bondeförbundet, A I, 

volym 1, protokoll 20/11 1927. Den socialdemokratiska föreningen i Ullånger är exempel på det omvän-

da förhållandet. Där ”uttalades en allmän önskan om att det borde finnas mera lokala notiser från 

Ullångertrakten”, varför man utsåg två ”notismeddelare” till Nya Norrland. Ullångers socialdemokratis-

ka förening, protokoll 30/11 1930. 
158 Patrik Lundell drar liknande slutsatser i en studie av Östergötlands tidiga nykterhetsrörelse, se 

vidare Lundell (2010), s. 85-100. 
159 Se t.ex. rapporteringen i lokalpressen från ett möte i Sollefteå den 7/1 1919 med verkställande utskot-

tet för Ångermanlands södra socialdemokratiska vänsterparti och från ett möte den 12/1 1919 i Härnö-

sand med Ångermanlands södra frisinnade valkretsförbund. NN 8/1 1919 och VA 13/1 1919. 
160 Se t.ex. SB 22/2 och 20/3 1919, VA 11/3 och 17/3 1919, samt HP 19/3 1919. Den kvinnliga delen av 

väljarkåren uppmanades i alla tidningar att använda sin rösträtt. Som exempel anfördes följande i SB 

den 27/2 1919: ”Ingen må numera tänka, att de förestående valen är något som vi kvinnor inte böra 

lägga oss i, ty antingen vi från början varit anhängare eller motståndare till kvinnlig rösträtt, så äga vi 

den nu, och ansvarslöst skulle det vara och till skam skulle det lända oss, om moderatsinnade kvinnor 

inte lika mangrannt som de socialdemokratiska, och med samma iver att stödja som de, ginge fram till 

valen och röstade med det moderata partiet.” 
161 NN 21/1 1919, ledarspalten 
162 NN 28/3 1919, ledarspalten. Jfr även NN 10/1, 24/1 och 4/2 1919. 
163 NN 28/3 och 29/3 1919, ledarspalten 
164 NN 28/3 1919, ledarspalten. Jfr även propagandaspalten samma dag: ”Fram i massor, kvinnor och 

män, till de kommunala valen! Slå ned de borgerligas kommunala envälde, bort med det mångåriga 

vanstyret! Samla fullmakter! – Se till, att inte fullmaktshajarna från motståndarelägret tillvälla sig små-

folkets fullmakter. Visa hem röstfiskarna! Gå hälst fram och rösta själv. Bedriv personlig agitation! Egga 

dina kamrater att deltaga i propagandan! Arbetare, småbönder, svik ej er egen klass i den stora kam-

pen!” 
165 VA 12/3 1919, ledarartikel. 
166 VA 1/2 och 11/3 1919, ledarartikel. Den politiska vänstern stod inför en splittring efter att rösträtts- 

och nykterhetsfrågorna redan hade fått eller gick mot sin lösning. 1920 upplöstes den Edénska ministä-

ren, vilket kan ses som en slutpunkt för frisinnet som vänsterparti. 
167 VA 12/3 1919, ledarartikel. 
168 Se t.ex. HP 19/3 1919 och SB 20/3 1919, ledarartiklar. 
169 SB 20/3 1919, ledarspalten 
170 SB 27/3 1919, ledarspalten 
171 NS 5/10 1922, ledarartikel. 
172 NS 5/10 1922, ledarartikel. 
173 NS 28/9 1922, ledarartikel. 
174 SB 27/3 1919, ledarspalten. Jfr ett citat ur en ledarartikel i HP inför valet 1920; ”I och för sig ha de 

politiska partierna ingenting med de kommunala angelägenheterna att göra. Den rödaste vänstersocia-

list kunde vara lika god kommunalman som den starkaste konservativ, och vad som ger hemortsrätt i 

de kommunala representationerna bör icke vara den politiska färgen utan den personliga hedern och 

dugligheten.” Trots den goda föresatsen fruktade skribenten att ”massväldets barbarskog” skulle göra 

kommunerna till socialistiska försökskaniner. HP 13/11 1920. 
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175 HP 13/11 1920, ledarartikel. 
176 NN 23/1 1919, mötesreferat. 
177 Sandslåns socialdemokratiska förening, A I, protokoll 15/1 1919. 
178 NN 23/1 1919, mötesreferat. 
179 Sandslåns socialdemokratiska förening, A I, protokoll 25/2 1919 och NN 4/2 1919, mötesreferat. 
180 NN 4/2 1919, mötesreferat. 
181 I Sandslåns arbetarekommun godkändes listan den 25/2 och den 4/3 presenterades den slutgiltiga 

listan i NN.  
182 Se vidare Sandslåns socialdemokratiska förening, A I, protokoll 14/10 1920, 16/9 1922, 6/5 1926 och 

25/4 1930; Väja-Dynäs arbetarekommun, A I, protokoll 26/3 1926 och 12/4 1930; NN 12/10 och 19/10 

1920. 
183 SB 11/2, mötesreferat. 
184 Ytterlännäs centerpartiavdelning, protokoll 9/2 1919. 
185 Inför 1922 års val var det bondeförbundet som gav sin styrelse i uppdrag att ”underhandla” med 

borgarföreningen om gemensam partibeteckning. Ytterlännäs centerpartiavdelning, protokoll 3/3 1919. 
186 SB 18/3 1919, mötesreferat. 
187 I mötesprotokoll från bondeförbundet i Gudmundrå står följande att läsa om husagitationen inför 

valet 1919: En kommitté valdes ”för att utdela fullmakter och valsedlar, besöka varje allmogehem, samt 

den aflägsnaste vrå der en jordens son eller dotter dväljas för att skingra okunnigheten och väcka de 

sovande.” Gudmundrå sockenförening av bondeförbundet, volym 1, protokoll 2/2 1919. För en vidare 

diskussion om husagitationens omfattning och effektivitet, se Esaiasson (1990), s. 148 och verk som där 

anförs. 
188 NN 11/4 1919, insänd notis. 
189 VA 15/2 och 22/2 1919. 
190 NN 12/3 1919. Enligt tidningen lyssnade cirka 75 personer i Vike och 60 personer i Sörgården. 
191 Västernorrlands läns landskanslis arkiv, A III, volym 2, 3 och 7, röstsammanräkningsprotokoll för 

Ytterlännäs 1919, 1920 och 1926. 
192 Västernorrlands läns landskanslis arkiv, A III, volym 2, röstsammanräkningsprotokoll för Ytterlän-

näs 1919.  
193 Från och med valet 1922 delades kommunen i två valdistrikt, ett för Gussjöbygden och ett för kom-

munens södra del.  
194 SOS, Allmänna val, Riksdagsmannavalen 1909-1928. 
195 Voteringen utföll enligt följande: Berglund 15 röster, Mogren 11 röster, direktör Sandström och arbe-

taren Söderberg varsin röst. Ytterlännäs kommunarkiv, kf, protokoll 25/5 1919. 
196 Jfr Nordgren (1945) s. 232f. 
197 Ytterlännäs kommunarkiv, kf, A I, volym 1, protokoll 25/5, 22/6 och 14/9 1919. Beredningsutskott 

utsågs företrädesvis i större kommuner. Se vidare Aldén (1943), s. 33; Hagman (1926), s. 86f. 
198 Ytterlännäs kommunarkiv, kf, se t.ex. protokoll 30/1 1921 och 28/1 1923. 
199 Ytterlännäs kommunarkiv, kf, A I, protokoll 28/1 1923. Se även 24/10, 31/10 och 27/12 1920, 27/12 

1921, 12/3 1922, och 27/12 1924.  
200 Ytterlännäs kommunarkiv, kf, A I, se t.ex. protokoll 27/12 1924 och 18/12 1927. 
201 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, volym 3, protokoll den 27/12 1921 och 17/12 1924. 
202 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, volym 3, protokoll den 227/12 1920, 28/3 1921 och 29/10 1922. 
203 Ytterlännäs kommunarkiv, kf, A I, protokoll 22/5, 29/5 och 19/6 1921. Det finns inga noteringar i 

protokollet om oenighet i fullmäktige. 
204 Insändaren publicerades i flera av ortstidningarna, se t.ex. VA 29/6 1921. Jfr även VA 6/7 1921, insän-

dare av Bror Thorsson i Nyland. Socialdemokraten Thorsson, ”arbetare och mycket kommunalt intres-

serad” tillika aktiv i Nylands arbetarekommun, undrade varför Ekman inte tagit med några icke-

socialistiska kommuner i sina beräkningar, men trodde sig själv veta svaret: ”Nej, då hade nog ej det 

avsedda att framställa arbetarna som odugliga att handhava kommunens angelägenheter totalt miss-

lyckats. Hr Ekman, Ytterlännäs tror jag tål vilka jämförelser som hälst.” (obs. syftningsfelet)  
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205 Citaten i nedanstående stycken är, om inte annat anges, hämtade ur VA 4/7 1921, journalistisk artikel 

med utförliga diskussionsreferat. Jfr med HP 4/7 1921 och NN 5/7 1921. 
206 NN 5/7 1921, se referat av Otto Lundins inlägg.  
207 VA 4/7 1921 och HP 4/7 1921.  
208 NN 5/7 1921. 
209 Direktör Sandström framförde samma krav ett halvår senare, dock med undantag för ”i ömmande 

fall.” Inte heller det föll i god jord. Ytterlännäs kommunarkiv, kf, A I, protokoll 7/8 1921 och 29/1 1922. 
210 Ytterlännäs centerpartiavdelning, protokoll 29/10 1921.  
211 Ytterlännäs kommunarkiv, kf, A I, protokoll 25/6 1922. 
212 Ytterlännäs kommunarkiv, kf, A I, protokoll 27/11 1921. 
213 Ytterlännäs kommunarkiv, kf, A I, volym 1, protokoll 27/11 1921, se Sten Berglunds utkast till skri-

velse. 
214 Det Berglundska förslaget antogs med 15 röster mot 11 röster. Kommunala samlingspartiets ledamö-

ter röstade emot, medan Arbetare och småbrukare röstade för. Ytterlännäs kommunarkiv, kf, A I, pro-

tokoll 27/11 1921, se även Sandströms reservation och den slutgiltiga skrivelsen till regeringen, båda 

inskrivna i sin helhet i protokollet. Jfr Ytterlännäs centerpartiavdelning, protokoll den 29/10 1921. 
215 HP 28/11 1921, kommenterande artikel. Jfr NN 1/12 och 10/12 1921, insändare av Sten Berglund med 

svar på den kritik som riktades mot honom från borgerligt håll i hanteringen av arbetslöshetsfrågan. 
216 Ytterlännäs kommunarkiv, kf, A I, protokoll 23/4 1922. 
217 Ytterlännäs kommunarkiv, kf, A I, protokoll 23/4, 25/6 och 27/12 1922.  
218 Ytterlännäs kommunarkiv, kf, A I, protokoll 18/2 1923. 
219Ytterlännäs kommunarkiv, kf, A I, protokoll 23/4, 25/6 och 27/12 1922. Se även protokoll 7/8 och 27/12 

1921, 25/6 1922, 18/2 1923, 11/11 1923 och 17/5 1925.  
220Väja-Dynäs socialdemokratiska arbetarekommun, A I, protokoll den 19/9 1924; Forseds socialdemo-

kratiska arbetarekommun  
221 Se t.ex. Väja-Dynäs socialdemokratiska arbetarekommun, A I, protokoll 26/12 1924, 26/3 1926, 30/10 

1930, 7/2 och 11/12 1931, 30/5 och 8/12 1932; Sandslåns socialdemokratiska förening, A I, protokoll 16/9 

1922, 6/5 1926, 25/4 1930 och 20/8 1931. 
222 Väja-Dynäs socialdemokratiska arbetarekommun, A I, protokoll 25/7 1930. 
223VA 5/10 1922, mötesreferat. Se vidare VA 11/3 1919, ledarartikel. Framgången uteblev dock, samman-

lagt 80 röster räckte bara till förnyat mandat för kommunalordföranden P. J. Nordin.  
224 Sandslåns socialdemokratiska förening, A I, protokoll 16/6 1929. 
225Vid mitten av 1930-talet bildades Ytterlännäs socialistiska kommunalkommitté. Syftet var att det socialis-

tiska partiet (Kilbomskommunisterna) skulle förbereda och diskutera lokalpolitiska frågor i förväg, för 

att deras representanter i kommunalfullmäktige skulle få riktlinjer för hur de skulle agera på uppdrag 

av partiorganisationen. Den drivande kraften i sammanhanget var fullmäktigeledamoten, arbetaren 

Karl Östman i Bollstabruk. Strävandet stannade dock vid två protokollförda sammanträden, ett 1935 

och ett 1936. Se vidare Ytterlännäs socialistiska kommunalkommitté, A I, protokoll 23/4 1935 och 2/2 

1936. 
226 Sandslåns socialdemokratiska förening, A I, se t.ex. protokoll 28/1 och 27/2 1933; Väja-Dynäs social-

demokratiska arbetarekommun, A I, se t.ex. protokoll 5/3, 13/4 och 19/4 1932.  
227 Se t.ex. NN 1/8 1934. 
228 Jfr uppgifter i Esaiasson (1990), s. 155 och fotnot 33, enligt vilken Olsson i Kullenbergstorp som parti-

ledare inte ska ha framträtt utanför Skåne före 1932. Detta stämmer uppenbarligen inte. 
229 HP 17/9 1926 (jfr SB 18/9 1930) och NS 13/9 1934. 
230 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll den 27/12 1926. 
231 Esaiasson (1990), s. 147. 
232 SB 11/8 1934, ledarartikel och HP 2/9 1938, annons. 
233 Hela avsnittet baseras på NN 15/4 1922, artikeln ”Kommunens s k. tyranner i Ytterlännäs.” Om direk-

tör Sandström hette det vidare att han ”tycks vara född till politiker och är en mycket slug debattör, 

som alltid vet både vänners och motståndares svaga sidor o. ibland på de förra använder skrämselar-
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gument och mot de senare en icke oansenlig portion demagogi, det senare märkvärdigt nog med fram-

gång ibland.” 
234 Ytterlännäs kommunarkiv, kf, A I, protokoll 30/1, 27/2 och 28/3 1921. 
235 Ytterlännäs kommunarkiv, kf, A I, protokoll 27/12 1923. 
236 Ytterlännäs kommunarkiv, kf, A I, protokoll 18/12 1927, 9/12 1930 och 20/12 1931.  
237 SOS, Allmänna val, Kommunala valen 1919, tabell 6, s. 106f. och 1926-27, tabell 6, s. 70f. 
238 Kommunalnämnden tillstyrkte ansökningarna efter votering med 3 röster för bifall, 2 röster för 

avslag och 2 nedlagda röster. Socialdemokraterna Ernst Edmark (Angantyrs förste ordförande) och 

Konrad Våglund reserverade sig mot beslutet, däremot inte socialdemokraten från Nyland, B . O. 

Thorsson. I fullmäktige beslöts med 14 röster mot 12 röster att då ”hittills utövade rättigheter ej miss-

brukats” följa nämndens rekommendation. Det innebar att minst 5 socialdemokrater lät bli att rösta för 

indragna tillstånd. Ytterlännäs kommunarkiv, kn, A I, protokoll 16/4 1921; kf, A I, protokoll 17/4 1921. 
239 Östberg (1996), s. 217. Se vidare hänvisningar till Furuskog. 
240 Ångermanlands distriktsloge av NOV, A I, protokoll 24/4 1921. 
241 Centralkommittén höll sitt sista möte den 23/4 1922 och Angantyr den 5/7 1923, då man likt en histo-

rikers mardröm beslöt att ”bränna upp en hel del gamla papper och skrivelser som hopats under årens 

lopp.” Ytterlännäs nykterhetsföreningars centralkommitté, A I, protokoll 23/4 1922; Angantyr, A I, 

protokoll 5/7 1923. Se även Ångermanlands distriktsloge av NOV, A I, protokoll 5/4 1924, i vilket det 

omtalas att anledningen till Angantyrs död var att Folkets Hus fångat allt intresse. 
242 Ytterlännäs nykterhetsföreningars centralkommitté, A I, korrespondens, brev 12/6 1921 från Otto 

Lundin till Albin Sundström i Sandslån. 
243 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 19/6 1921. 
244 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 27/12 1926. 
245 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 27/12 1931. 
246 Ytterlännäs kommunarkiv, ks, A I, protokoll 4/1 1931. 
247 Ytterlännäs kommunarkiv, kf, B I, volym 1, det tryckta utredningsbetänkandet, samt Nylands muni-

cipalarkiv, mn, A I, protokoll 21/1 1929. 
248 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll 12/9 och 24/10 1926. Se även HP 13/9 1926, NN 14/9, 23/10, 

26/10 och 30/10 1926. 
249 NN 26/10 1926, krönika om kyrkostämman i Ytterlännäs. 
250 I september gick Bollstasidans förslag om skolans lokalisering till Bollsta segrande med voteringssiff-

rorna 574-461, men p.g.a. kravet på kvalificerad majoritet så förvisades frågan tillbaka till förnyad be-

handling. I oktober vann Nylandssidan en liten seger i och med att stämman med 988 röster för och 442 

röster emot beslöt att uppskjuta ärendet till ett senare tillfälle. Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll 

12/9 och 24/10 1926. 
251 Ytterlännäs kommunarkiv, kf, B I, volym 1, det tryckta utredningsbetänkandet. 
252 Widells klara ställningstagande för att högre folkskolan skulle stanna kvar i Bollsta stärkte inte hans 

aktier hos municipalledningen. I en skrivelse till Domkapitlet 1927 funderade direktör Sandström och 

kamrer Björner öppet på om Nyland rentav hade en fiende i kyrkoherden. Nylands municipalarkiv, 

mn, F IV, volym 3, skrivelse till Domkapitlet 25/8 1927. 
253 Lärarkårens representant, Sten Berglund, menade att Widell vid majstämman 1928 hade lovat att 

avstyrka den planerade skilsmässan, ett löfte som han därmed hade brutit. Ytterlännäs kyrkoarkiv, K 

IVa, protokoll 29/5 1929. 
254 Nylands municipalarkiv, mn, F IV, volym 3 och Ytterlännäs kommunarkiv, kf, B I, volym 1. Se vidare 

kopior på skrivelser och besvär i de samlade mapparna i köpingsärendet. 
255 Från Nylands sida uppfattade man det inträffade som ett sätt att lägga krokben för den lagstadgade 

reservationsrätten. Förklaringen från Bollstadelegationen varför man hade plockat bort reservationen 

gick ut på att det inte angavs i reservationen vilken paragraf i protokollet den hörde till. Åtgärden 

legitimerades två dagar efteråt av skolrådsmajoriteten. Händelsen upprörde Nylandssidan över hövan 

och föranledde såväl skriverier i lokalpressen som besvär till högre instans. Skolrådets beslut upphäv-

des efter överklagandet och Nylandsintresset fick rätt. Se vidare dokumentation i Nylands municipal-
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arkiv, mn, F IV, volym 3, kopior av besvärsskrivelser till Domkapitlet 4/1 och 1/2 1930, samt kopia av 

domkapitlets och länsstyrelsens gemensamma utslag 26/3 1930.  
256 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IVa, protokoll 9/6 1929.  
257 Nylands municipalarkiv, mn, FV, volym 3, kopia på skrivelse från Ernst Widell till riksdagens justi-

tieombudsman, sannolikt 1930.  
258 NN 21/6 1928, diskussionsreferat. Jfr VA 21/6 1928 och NS 21/6 1928. 
259 NN 14/12 1926, citat från samtal med tidningens medarbetare. 
260 Nylands municipalarkiv, mn, A I, protokoll 20/12 1923. Även bland ledamöterna i municipalnämn-

den dominerade de moderata med namn som grosshandlare Otto Hammarlind, disponent Gustav 

Frånberg och hamnmästaren Olof Lindbom. Nylands municipalarkiv, mn, A I, se t.ex. protokoll 20/12 

1923 och 29/12 1927. 
261 Västernorrlands läns landskanslis arkiv, A III, volym 2, volym 10, röstsammanräkningsprotokoll 

med bilagor för Ytterlännäs. 
262 Jfr rapporteringen i HP, VA och NN perioderna 25/10-1/11 och 17-19/11 1927. Citat ur NN 17/11 1927. 
263 NN 18/6 1927, ett från redaktören beställt inlägg. 
264 NN 18/6 1927, ett från redaktören beställt inlägg. 
265 Se vidare lokalpressens rapportering av mötena 18-19/11 1927. 
266 HP 19/11 1927, diskussionsreferat. 
267 NN 19/11 1927, kommentar från redaktören. 
268 Sandslåns socialdemokratiska förening, A I, protokoll 9/1 1921.                                                                                                                                                                                                                                                 
269 VA 18/11 1927, diskussionsreferat. 
270 Ytterlännäs kommunarkiv, kf, B I, volym 1, skrivelse från köpingskommittén till Konungen 18/11 

1931. 
271 VA 29/12 1924. 
272Även frågan om valsätt krävde votering. Detta beslöts med 97 röster mot 43 röster. Ytterlännäs kyr-

koarkiv, K IIa, protokoll 27/12 1924.  
273 I denna sjumannakommitté ingick bland andra Otto Lundin, Axel Söderberg, Nils Svensson och 

direktör Sandström. Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll 27/12 1926. Se även protokoll 27/12 1928 

och 29/12 1930.  
274 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IVa, protokoll 12/2 1917. 
275 Jfr exempel från andra kommuner; Ullångers arbetarekommun, protokoll annandag påsk 1925 och 

NN 8/11 1927, insändare ang. Nora arbetarekommuns motion i ämnet till kyrkostämman i Nora.  
276 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll 30/10 1927.  
277 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll 31/10 1926. 
278 Väja-Dynäs arbetarekommun, A I, protokoll 28/10 1927. 
279 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll den 30/10 1927. 
280 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, se t.ex. protokoll 30/10 1927, 28/5 1928, 16/6 1929, 4/5 1930 och 18/5 

1930. Se även Nylands municipalarkiv, mn, F IV, volym 3, spridda handlingar om revisorsvalet, proto-

kolljusteringen och den “olagliga” stämman i maj 1930, samt kopia av skrivelse från Widell till riksda-

gens justitieombudsman, sannolikt 1930. 
281 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll 27/12 1928. Att döma av handstilen börjar Sten Berglund 

ganska snart skriva – eller i varje fall renskriva – protokollen istället för ordföranden Widell. 
282 Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll 27/12 1930, citat ur kyrkoherde Widells reservation. 
283 Widell kandiderade för de borgerliga och Fritjofsson för socialdemokraterna. Valet genomfördes 

med slutna sedlar och utföll i 9 röster för Widell och 18 röster för Fritjofsson. Ytterlännäs kyrkoarkiv, K 

IIa, protokoll 17/1 1932.  
284 Tidigare hade man annonserat i HP, VA, NN och NS. Först efter en lagändring 1934, då minoritetens 

rättigheter stärktes, återkom annonseringen i moderata HP. Ytterlännäs kyrkoarkiv, K IIa, protokoll 

22/5 1932, se även protokoll 17/12 1933 och 16/12 1934.  
285 Stigsjö kommunarkiv, ks, A I, protokoll 15/6 1919 och kf, A I, protokoll 15/6 1919. 
286 Wiklund var dessutom vice ordförande i kommunalstämman. 
287 HP 15/11 1920, notis om valsammanräkningen.  
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288 SOS, Allmänna val, Kommunala valen 1919, s. 64f. och Kommunala valen 1920, s. 23. I valet 1926 

tillämpades samlingslista i 38% av alla jordbrukskommuner. Motsvarande värden för skogs- och indu-

strikommuner låg under 10%.  
289 Enligt Ramseleuppgörelsen, som skulle komma att tillämpas även 1920 och 1922, fördelades de 

sammanlagt 25 mandaten så att de moderata fick 6 mandat, bondeförbundet 8, socialisterna 7 och libe-

ralerna 4. Se SB 4/3 1919 och NN 13/3 1919.  
290 SB 4/3 1919. År 1926 understeg antalet röstande de valda i 12 av landets kommuner. SOS, Allmänna 

val, Kommunala valen 1926-27, s. 61f. 
291 VA 7/10 1920 och HP 8/10 1920, annons i sammanträdesspalten. 
292 Citaten (om Torsåker, grannkommun till Ytterlännäs) är tagna ur rapporteringen i lokalpressen, 

sannolikt från tidningarnas platskorrespondenter. NS 23/9 1922; VA 23/9 och 3/10 1922. 
293För exempel från andra kommuner, se t.ex. VA 12/3 1919 (Dal), SB 6/11 1920 (Ramsele), NS 14/9 1922 

(Mo), NN 26/9 1922 och NS 3/10 1922 (Graninge), NS 26/9 1922 (Ed), NS 28/9 1922 (Trehörningsjö) och 

NS 3/10 1922 (Nätra). 
294 HP 11/10 1920, rapport från platskorrespondent. 
295 VA 11/10 1920, rapport från platskorrespondent. 
296 Västernorrlands läns landskanslis arkiv, A III, volym 2 och 3, röstsammanräkningsprotokoll för 

Stigsjö 1919 och 1920. 
297 Palme (1962b), s. 287. 
298 VA 5/2 1919, rapport från platskorrespondent. 
299 SB 4/3 och 1/4 1919, notiser om Ramsele. 
300 NN 21/3 1919, underrubrik i partiets valannons på förstasidan. 
301 NN 6/3 1919, ledarartikel. 
302 Se NN 19/3 1919, socialdemokratisk insändare från Graninge, och NN 17/9 1930, socialdemokratisk 

insändare till kommunalpolitikens lov. Den sistnämnda börjar på följande sätt: ”Det talas ofta om, i syn-

nerhet i valtider, att politik ej har något att göra med de kommunala spörsmålen och att därför valmän-

nen ej behöva gå till val under politiska partibeteckningar. Är detta riktigt? Nej, måste man svara. 

Visserligen förekomma spörsmål där de politiska linjerna gå skarpt isär, men ofta inträffar även motsat-

sen. Vi behöva ej gå långt tillbaka i tiden för att finna huru det var innan arbetarepartiet hade något 

inflytande i kommunerna.” 
303 Stigsjö kommunarkiv, kf, A I, se t.ex. protokoll 27/12 1920 och 27/12 1922. 
304 Stigsjö kyrkoarkiv, K II, protokoll 26/1 och 27/12 1919 och 16/5 1920. 
305 VA 2/10 1922 och NS 5/10 1922, rapporter från platskorrespondenter. 
306 Västernorrlands läns landskontor, A III, volym 5, sammanräkningsprotokoll för Stigsjö 1922. 
307 I moderata HP hyllades inför valet 1920 tanken bakom Ramselesystemet som omvittnande en ”god 

kommunalanda”, men manades ändå till att inte offra ”viktiga samhällsintressen på bekvämlighetens 

altare.” HP den 13/11 1920, ledarartikel. Detta förebådade den s.k. ”Junselehistorien.” Några minuter 

före vallokalens stängning dök det upp 16 väljare med propåer om att få rösta på en spränglista, vilket 

resulterade i att spränglistan erövrade fler än hälften av mandaten. HP 15/11 1920 och VA 18/11 1920. 
308 Västernorrlands läns landskanslis arkiv, A III, volym 5, sammanräkningsprotokoll för Stigsjö 1922. 
309 Stigsjö kommunarkiv, kf, A I, protokoll 14/1 1923 och 27/12 1924.  
310 Stigsjö kommunarkiv, kf, A I, protokoll 5/4 1925. 
311 Wiklund behöll dock uppdraget som ledamot av den med Viksjö kommun gemensamma präst-

gårdsbyggnadskommittén fram till sin död 1928. Stigsjö kyrkoarkiv, K II, protokoll 3/5 1925; Stigsjö 

kommunarkiv, kf, A I, protokoll 3/5 1925. Se även HP 4/5 1925 och VA 4/5 1925.  
312 VA 4/5 1925. 
313 VA 4/5 1925. 
314 Stigsjö kommunarkiv, kf, A I, protokoll 17/5 och 12/7 1925. 
315 Stigsjö kyrkoarkiv, K II, protokoll 17/5 1925.  
316 Valet skedde med slutna sedlar. Oskar Andersson valdes med 10 röster mot Alfred Starrins 3, Albert 

Åbergs 3 och Erik Sjöströms enda röst. Alfred Starrin valdes till fullmäktiges vice ordförande, även 

detta efter votering. Stigsjö kommunarkiv, kf, A I, protokoll 17/5 1925. 
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317 Stigsjö kommunarkiv, kf, A I, protokoll 15/3 och 29/3 1926; Stigsjö kyrkoarkiv, K II, protokoll 15/3 och 

29/3 1926. Se även VA 16/3 1926 (citat) och HP 16/3 1926.  
318 VA 16/3 1926. 
319 Stigsjö kommunarkiv, kf, A I, protokoll 15/3 och 29/3 1926; Stigsjö kyrkoarkiv, K II, protokoll 15/3 och 

29/3 1926. 
320VA 16/3 1926.  
321 VA 30/3 1926. 
322 VA 30/3 1926. 
323 Stigsjö kommunarkiv, kf, A I, protokoll 29/3 1926. 
324 Stigsjö kommunarkiv, kf, A I, protokoll 3/7, 23/10 och 13/11 1927, samt 14/10 1928. 
325 NS 31/8 1926. 
326 Yrkesfördelningen behölls oförändrad. 15 hemmansägare och 6 torpare före valet blev till 16 hem-

mansägare och 6 torpare efter valet. Folkskollärare Stattin och inspektor Holmlund behöll sina platser 

och snickaren Viktor Viklander nyvaldes. Västernorrlands läns landskanslis arkiv, A III, volym 7, röst-

sammanräkningsprotokoll för Stigsjö 1926. 
327 Västernorrlands läns landskanslis arkiv, A III, volym 7, röstsammanräkningsprotokoll för Stigsjö 

1926. 
328 Stigsjö kommunarkiv, kf, A I, protokoll 27/6 1926. Stigsjö kyrkoarkiv, K II, protokoll 26/6 1927. 
329 Stigsjö kommunarkiv, kf, A I, protokoll 25/8, 27/10 och 10/11 1929. 
330 Beslutet att lägga ner småskolan i Hanaberg verkställdes inte, då lärarinnan vägrade att flytta till 

Kullarmark. Stigsjö kyrkoarkiv, K II, protokoll 27/12 1929 och 29/6 1930.  
331 Stigsjö kyrkoarkiv, K II, protokoll 7/10 1928. 
332 Till vice ordförande valdes hemmansägaren Emil Andersson i Brunne med 10 röster. Hemmansäga-

ren Emanuel Uddfors fick 8 röster. Stigsjö kommunarkiv, kf, A I, protokoll 9/1 1927.  
333 Stigsjö kommunarkiv, kf, A I, protokoll 27/12 1929. 
334 Sammanlagt röstade 117 personer, dock bara 7 stycken från valdistriktet i Gussjö. Västernorrlands 

läns landskontor, A III, volym 14, sammanräkningsprotokoll för Stigsjö 1930. Stigsjö kommunarkiv, kf, 

A I, protokoll 11/1 1931. 
335 Stigsjö kommunarkiv, kf, A I, protokoll 26/7 1931. 
336 Stigsjö kommunarkiv, kf, A I, se t.ex. protokoll 22/11 1931, 21/2 och 4/12 1932, 28/2 och 29/10 1933, 

22/4 och 30/9 1934. 
337 Stigsjöbygden i vårt sekel 1900-talet, Härnösand, 1993, s. 48. 
338 NS 16/9 1930, notis om Wedins valturné. 
339 Ångermanlands distrikt av centerpartiet, B I, volym 1, verksamhetsberättelser för 1934, 1935, 1937 

och 1938. 
340 NS 6/9 1938, rapport från platskorrespondent. Tjernström var samma år landstingskandidat för 

bondeförbundet och ledamot av distriktets organisationssektion. 
341 VA 11/1 och 16/1 1932, annons respektive notis. 
342 SOS, Allmänna val, Riksdagsmannavalen 1909-1940. 
343 HP 28/8 1934, sammanställning av högerns kandidatlistor. 
344 Västernorrlands läns landskanslis arkiv, A III, volym 2, sammanräkningsprotokoll för Stigsjö; NS 

16/9 1930; HP 28/8 1934, samt NS 6/9 1938. 
345 I valet 1934 förekom samlingslistor i cirka 8% av landets kommuner. SOS, Allmänna val, Kommunala 

valen 1938, tabell 7. 
346 NN 2/9 och 16/10 1926, insändare från platskorrespondenter i Torsåker respektive Ramsele. I båda 

insändarna angreps Ramselesystemet som ett borgerligt trick som missgynnade socialdemokratin och i 

båda kommunerna valde partiet att gå fram med egna listor. 
347 SOS, Allmänna val, Kommunala valen 1926-27, s. 62, 1930-31, s. 58, 1934-35, s. 58 (tabell över s.k. A- 

och B-kommuner), samt 1938, tabell 7.  
348 VA 8/9 1934. 
349 Västernorrlands läns landskanslis arkiv, A III, volym 14, sammanräkningsprotokoll för Stigsjö 1934. 
350 Lundkvist (1986), s. 482. 
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351 Västernorrlands läns landskanslis arkiv, A III, volym 14, sammanräkningsprotokoll för Stigsjö 1934. 

Se även VA 31/10 1935.  
352 Uppgifter om flottningens omfång i VA 27/9 1926. 
353 Sjödin (1988), s. 59f. 
354 Sjödin (1992a), s. 50ff. 
355 Stigsjöbygden i vårt sekel 1900-talet, Härnösand, 1993, s. 48. 
356 Sjödin (1988), s. 60. 
357 Stigsjöbygden i vårt sekel 1900-talet, Härnösand, 1993, s. 47. 
358 Ångermanlands södra SAP-distrikt, A I, volym 1, protokoll 17/4 1933. 
359 I augusti 1931 talades till exempel om en agitationsturné i distriktet som varandes synnerligen ”gi-

vande, att tre (3) klubbar bildats, men att förarbete gjorts på flera platser, så att i en snar framtid, det 

skulle antagligen bli ytterligare fyra (4).” Ångermanlands södra SAP-distrikt, A I, volym 1, protokoll 

23/8 1931. I viss mån torde även socialdemokratins framgångar på ett nationellt plan ha inverkat på de 

lokala framgångarna. 
360 NN 3/4 1926, nyhetsartikel.  
361 NN 23/10 1935, intervju med ombudsman Helmer Molander. 
362 Partidistriktets 25-årsjubileum föranledde en intensiv kampanj för att vinna ny mark. NN 23/10 1935, 

intervju med ombudsman Helmer Molander.  
363 NN 26/10 1935, notis i partispalten. 
364 NN 26/10 1935, notis i partispalten; Stigsjöbygden i vårt sekel 1900-talet, Härnösand, 1993, s. 48. Som 

medlem ingick också torparen Oskar Wikman i Byn, vilken hade varit ledamot av kommunalfullmäkti-

ge mellan åren 1922 och 1934. 
365 VA 30/3 1926, mötesreferat. 
366 VA 30/3 1926, mötesreferat. Viklander var inte ledamot av fullmäktige, men fick specialtillstånd att 

yttra sig på sammanträdet. Jfr citat i HP 30/3 1926 av samma händelse: Viklander kunde inte förstå hur 

någon ”med gott samvete kunde rösta och hålla hr Viklund om ryggen, när han burit sig åt som han 

gjort, men det var som ordspråket sade: Att det fanns karlar, som mer än väl behövde ta på sig kjolar. 

Tack vare dessa herrars beslut förlorar kommunen en hel del.” Se vidare Stigsjö kommunarkiv, kf, A I, 

protokoll 29/3 1926.  
367 Västernorrlands läns landskanslis arkiv, A III, volym 7, sammanräkningsprotokoll för Stigsjö 1926. 
368 NS 30/9 1930, rapport om valresultatet i Stigsjö. 
369 NN 15/9 1934, se den socialdemokratiska vallistan för Stigsjö. 
370 Jfr den borgerliga vallista som först publicerades i VA 11/9 1934 och den ändrade lista som publice-

rades i HP 14/9 1934. Enda skillnaden är att Ramstedts namn strukits på den senare.   
371 Stigsjö kommunarkiv, kf, A I, protokoll 11/3, 18/3, 20/3 och 21/3 1934. 
372Tjernström valdes med 15 röster mot 7 röster för Stattin. Stigsjö kommunarkiv, kf, A I, protokoll 2/4 

1934. 
373 Kommunalnämndens ledamöter var kollektivt ansvariga för dess redovisning, även om det i prakti-

ken var ordföranden som tog hand om den biten, vilket väckte oro för betalningsskyldighet. Detta kan 

ha varit en anledning till avgångarna. Man kan också tänka sig ledamöterna tog på sig en del av ansva-

ret för det inträffade. Stigsjö kommunarkiv, kf, A I, protokoll 22/4 1934. 
374 Inget primärmaterial har hittats efter Gussjö S.D.U.K. Se dock Ångermanlands södra SAP-distrikt, A 

I, volym 1, protokoll 17/4 1933 och NN 5/4 1933, uti vilka det framgår att Ruben Berglund hade valts in i 

ungdomsrörelsens kretsstyrelse. Berglund hade tidigare på sin kommunala meritlista suppleantskap i 

arbetslöshetskommittén. Stigsjö kommunarkiv, kf, A I, protokoll 27/12 1932 och 22/4 1934. 
375 NN 14/6 1934, ledarartikel. 
376 NN 6/9 1934. 
377 NN 13/8 1934. 
378 Det finns inga uppgifter om just detta valmöte, men föreningshuset lär ha varit välbesökt. Filmen var 

i sig uppseendeväckande som en av få chanser att få se statsministern i rörlig bild. NN  8/9 1934. Av 

övriga partier var bondeförbundet först ut i början av september med att visa sin valfilm på förenings-

huset i Smöråker. 
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379 Stigsjö kommunarkiv, kf, A I, protokoll 13/1 1935. 
380 Stigsjö kommunarkiv, kf, A I, protokoll den 17/2 1935. Hösten 1939 noterades att alla nomineringar 

gjordes ”enhälligt” av valutskottet. Se vidare protokoll 19/1 1936 och 17/12 1939. Jfr även Stigsjö kom-

mun, valnämnden, A I, protokollsbok. 
381 Stigsjö kommunarkiv, kf, A I, protokoll 27/12 1935, 28/12 1936, 27/12 1937 och 27/12 1938. 
382 Stigsjö kommunarkiv, kf, A I, protokoll 19/9 1935. Se även protokoll 6/11 1938 (enhälligt beslut om 

ytterligare lån på 12 000 kronor). 
383 Stigsjö kommunarkiv, kf, A I, protokoll 27/12 1935. 
384 Socialdemokraterna fick totalt 633 mandat, vilket ska jämföras mot att de borgerliga partierna endast 

nådde upp till 461 mandat tillsammans. Mandatvinsten från de borgerliga uppgick till hela 93 mandat. 

NN 18/10 1938. 
385 NN 18/10 1938. 
386 Västernorrlands läns landskanslis arkiv, A III, volym 18, sammanräkningsprotokoll för Stigsjö 1938.  
387 Västernorrlands läns landskanslis arkiv, A III, volym 18, sammanräkningsprotokoll för Stigsjö 1938. 
388 Socialdemokraten Ruben Berglund omvaldes enhälligt som vice ordförande. Stigsjö kommunarkiv, 

kf, A I, protokoll 15/1 1939. 
389 Stigsjö kommunarkiv, kf, A I, protokoll 19/3 1939. 
390 VA 12/4 1934, rättegångsreferat. 
391 Stigsjö kommunarkiv, kf, A I, protokoll 27/12 1929. 
392 Stigsjö kommunarkiv, kn, A I, protokoll 9/3 1934. 
393 Stigsjö kommunarkiv, kn, A I, protokoll 9/3 1934. 
394 Samtliga citat i stycket hämtade ur VA 12/4 1934, rättegångsreferat. 
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Sammanfattning och konklusion 
Ämnet för denna avhandling har varit politisk kultur, hur den har förändrats och 

utvecklats på primärkommunal nivå från 1860-tal till 1930-tal, under en tid som 

fick se delar av Sverige stöpas om. Det övergripande syftet har varit att undersöka 

hur det framväxande industrisamhällets ekonomiska och sociala strukturer påver-

kade den politiska kulturen på lokal nivå, dels i en tidigt industrialiserad miljö, 

dels i en fortsatt agrar miljö. Innan de empiriska resultaten sammanfattas följer här 

en rekapitulation av avhandlingens utgångspunkter. 

      År 1862 fattade den svenska riksdagen beslut om en större kommunalreform. 

De nya kommunalförfattningarna kom att ligga till grund för det lokala självstyret 

under en dryg mansålder framåt. De viktigaste skillnaderna mot tidigare var att de 

gamla socknarna delades i två parallella kommuner, den borgerliga respektive 

kyrkliga primärkommunen, samt att ett nytt system togs i bruk för den kommuna-

la rösträtten. I det nya systemet graderades rösträtten efter den till kommunen 

erlagda skatten – utan övre gräns för hur många röster eller fyrkar en ensam röst-

innehavare kunde ha – vilket fick till följd att de ekonomiskt mest välbeställda i en 

kommun också tillförsäkrades störst inflytande. Värt att notera är att också kvinnor 

och juridiska personer hade rätt att rösta på samma villkor – förutsatt att de beta-

lade skatt. 

   Då dessa kommunalförfattningar togs i bruk befann sig den svenska industriali-

seringsprocessen i ett upptaktsskede. På flera håll i södra Norrland, bland annat i 

Härnösandsregionen, var en storskalig sågverksindustri under uppbyggnad, vilket 

fick vittgående sociala och ekonomiska följder. Utvecklingen accelererade och vid 

sekelskiftet 1900 hade hela regionen på olika sätt färgats av den nya tidens villkor. 

En del kommuner kom själva att hysa de nya industrierna, medan andra kommu-

ner påverkades indirekt, till exempel genom stegrad efterfrågan på skogsråvara. 

1862 års kommunalförfattningar kom således att tillämpas i en tid av snabb och 

djupgående förändring av samhällsekonomin. Under den för analysen aktuella 

perioden gjordes regelverket till föremål för ett flertal revisioner, som åter kom att 

påverka det politiska systemet på lokal nivå, bland annat i fråga om rösträtt och 
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beslutsformer. Med start vid sekelskiftet började sålunda den graderade rösträtten 

etappvis monteras ned, vilket år 1919 mynnade ut i allmän och lika rösträtt samt 

införande av representativt styre.  

   Studiens utformning bygger på en uppfattning att den lokala politikens villkor 

bör ha förändrats i grunden när samhället självt gjorde det. Följande processer och 

övergångar har då bedömts vara av särskild betydelse: Från jordbrukssamhälle till 

industrisamhälle, från graderad och penningbaserad rösträtt till allmän och lika 

rösträtt samt från direkt styre till representativt styre.  

   I centrum för undersökningens empiriska delar står en jämförelse mellan två 

ångermanländska landskommuner, den hastigt och grundligt industrialiserade 

Ytterlännäs och den under hela undersökningsperioden agrart dominerade Stigsjö. 

Invånarna i de båda kommunerna mötte regionens industrialisering på varsina vis. 

Den första ångsågen i Ytterlännäs invigdes 1861. Det utgjorde startskottet för en 

modern trävaruindustri i bygden och var ett stort steg på vägen mot de sågade 

trävarornas guldålder. Vid samma tid försökte man i Stigsjö stoppa planerna på en 

flottningsled från Gussjön ner till Härnösand. Motiveringen löd att det skulle ta 

jobbet från de hästkörande bönderna. Även om flottningsleden inte kunde stoppas 

(och Stigsjöbönderna snart nog med största iver skulle komma att flotta sitt tim-

mer) klargör kontrasten en väsentlig skillnad. Ytterlännäs utvecklades tidigt till ett 

expansivt industricentrum i hjärtat av Härnösands sågverksdistrikt. Stigsjö stod 

kvar i periferin som ett böndernas rike, bara indirekt påverkat av den nya tidens 

förutsättningar. Även om de båda underställdes samma kommunalförfattningar 

blev effekterna på den lokala politiken och den lokalpolitiska kulturen väsentligen 

olika. 

   Politisk kultur är ett för avhandlingen centralt begrepp som i analysen definierats 

som det/de normgivande förhållningssätt som ligger till grund för enskilda indivi-

ders och aggregerade gruppers agerande. För att förena det analytiska verktyget 

politisk kultur med ett materialistiskt grundkoncept vad gäller beröringsytorna 

mellan materiell betingelse, aktör och politisk kultur, har den brittiske sociologen 

Anthony Giddens struktureringsteori tjänat som utgångspunkt. Det betyder att 

politisk kultur ska förstås som en uppsättning begränsande regler och möjlighets-

skapande resurser. Den politiska kulturen antas förändras när det omgivande 

samhället gör det, dock inte utan aktörernas medverkan utan som ett led i en inter-

aktiv process. Innebörden av detta är att förändringar i den politiska kulturen på 

lokal nivå alltid måste relateras till den handlande aktören och dennes valsituation, 

inklämd mellan regler och resurser på insidan och en materiell verklighet på utsi-

dan. Med andra ord blir handlingsögonblicket väsentligt för att kunna förklara 

politisk förändring.  

   Operationaliseringen av begreppet politisk kultur har inriktats mot två huvud-

sakliga teman. 

   Det första temat handlar om utövandet av makt över den lokala politiken. Van-

ligtvis tänker man först på rösträtten och hur den förändrades från aktiebolags-
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princip till personlighetsprincip eller från att vara graderad och penningbaserad 

till att bli allmän och lika fotad i medborgarskap. De skiftande rösträttsreglerna 

och den ekonomiska utvecklingen i industrikommunerna ledde ofta till dramatiska 

omkastningar av röstmakten. Före sekelskiftet 1900 var det inte ovanligt att en 

disponent för ett större sågverksbolag inklusive bolagsrösterna förfogade över 

uppemot 50% av det totala antalet röster i en kommun. Tjugo år senare var bolags-

rösträttenputs vöäckoch samme disponent fick se sin enda röst marginaliserad till 

en promille eller ännu mindre av röstlängdens samtliga röster. Den graderade 

rösträttens maktpotential är således en viktig aspekt i sammanhanget. Men pro-

blemet är mera komplicerat än så. Politisk makt är ju så mycket mer än bara kon-

trollen över röster. I detta sammanhang har jag valt att knyta an till Steven Lukes 

beskrivning av maktens olika ansikten. För att komma åt maktens mekanismer har 

i avhandlingen därför aktualiserats frågor om alternativa maktresurser, kopplat till 

vilka aktörer som kom till tals och utövade inflytande, vilka handlingsmöjligheter 

som fanns tillgängliga och hur de användes. 

   Det andra temat gäller förtroendemannaskapet, närmare bestämt vem eller vad en 

kommunal förtroendeman representerade. Denna problematik har förankrats i 

teorier om förtroende och modernitet. Ett generellt drag i detta forskningsläge är 

att förtroende ses som ett funktionellt sätt att kompensera för kunskapsbrist. För-

troende i någon form är därför en nödvändighet i alla sammansatta samhällen. 

Genom att känna tilltro förenklas världen och beslutsfattandet blir enklare. Socio-

logerna Niklas Lühmann och Anthony Giddens har det gemensamt att de härleder 

hur övergången från jordbrukssamhälle till modernt industrisamhälle ledde till ett 

utbyte av offentliga förtroendeformer, huvudsakligen från person till system. Det 

innebar att opersonliga institutioner på samhällsnivå, så kallade expertsystem, 

övertog den roll som förtroende mellan individer tidigare hade spelat. Här har 

statsvetaren Bernard Manin på ett för föreliggande undersökning fruktbart sätt 

utvecklat tankar om hur moderniteten förändrade den politiske förtroendeman-

nens uppdrag och villkor. Manin föreställer sig hur en äldre kultur, kallad parla-

mentsstyre, ersattes av en modernare kultur, kallad partistyre. Den äldre kulturen 

kännetecknades av att förtroendemannens mandat knöts till individen, vilket kor-

responderade med självständiga förtroendemän och fria diskussioner i beslutande 

församling. Partistyret kom således att bli politikens svar på expertsystem. Genom 

att anordna politiken via politiska organisationer ersattes kontraktet mellan väljare 

och förtroendemän av ett kontrakt mellan väljare och parti. Det i sin tur ledde till 

att förtroendemännen förlorade sin frihet och att den beslutande församlingen 

tappade i betydelse. En motsvarande utveckling har i denna undersökning kunnat 

iakttas på kommunal nivå, det vill säga vad som parallellt med det politiska för-

troendemannaskapet skedde med det kommunala förtroendemannaskapet.  

   I det närmast följande kommer avhandlingens empiriska resultat att sammanfat-

tas och analyseras i tre delar. Den första delen tar upp perioden fram till sekelskif-

tet eller vad som med rätta kan kallas för fyrkens tid. Den andra delen har till 
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ämne den fortsatta utvecklingen efter sekelskiftet och fram till 1930-talet. I den 

avslutande tredje delen kopplas de empiriska resultaten till den teoretiska diskus-

sionen om politisk kultur.  

 

I fyrkens tid 

Sågverksindustrins framryckning efter 1800-talets mitt liksom införandet av 1862 

års kommunalförfattningar kom för lång tid framåt att förändra och sätta sin prä-

gel på den lokala politikens förutsättningar i Härnösandsregionen.  

Eftersom den kommunala rösträtten från 1863 baserades på kapital hade den in-

dustriella utvecklingen en direkt koppling till röstmakten i kommunerna. Det led-

de till stora maktförskjutningar från bönder till bolag i starkt industrialiserade 

kommuner men också till att stora skillnader uppstod gentemot de jordbruks-

kommuner där bönderna fortsatt behöll röstmakten.                    

   I Ytterlännäs kommun förfogade det som senare skulle bli Graningeverken över 

en betydande röstpost redan då kommunalförfattningarna sattes i verket 1863. 

Denna röstmakt tilltog i samband med 1870-talets högkonjunktur. Mellan 1870 och 

1875 steg det totala antalet fyrkar i kommunen från 27 622 till 90 806, det vill säga 

en tillväxt på hela 229% av skatteunderlag och röster på bara fem års tid! För ök-

ningen svarade framförallt olika sågverksbolag som tjänade stort på att låta sågar-

na gå för fulla varv. Bönderna förlorade omvänt mark då jordens röstandel under 

samma tid marginaliserades och minskade från 21,9% till 6,7%. Brukspatron Gave-

lius och hans familj var de stora röstvinnarna. När 1875 års fyrktalslängd trädde i 

kraft kontrollerade deras bolag Graningeverken och Väja ångsåg tillsammans hela 

55% av alla röster i kommunen.  

   Teoretiskt sett kunde alltså brukspatron och hans båda svärsöner vid 1870-talets 

mitt bestämma över den lokala politiken som på ett familjeråd. Det är också så 

fyrktalssystemet kommit att bli mest känt, för att det tillät omfattande röstkoncent-

ration i ett fåtals händer. Mindre uppmärksammat men inte desto mindre viktigt 

är att denna röstmakt sällan var stabil sett över ett längre tidsperspektiv. Lätt fång-

en lösfyrk var jämväl lätt förgången. Under 1870-talets senare hälft klingade den 

för sågverksnäringen gynnsamma konjunkturen av och övergick så småningom i 

kristid. Fram till 1879, den stora Sundsvallsstrejkens år, krympte successivt Gra-

ningeverkens och Väja ångsågs gemensamma röstandel till ”bara” 11% under det 

att den fasta jorden återtog en del av det som tidigare hade gått förlorat, upp till 

15,5%. Sedan vände det uppåt för bolagen igen< De återkommande konjunktur-

svängningarna satte på detta vis prägel på röstmakten i Ytterlännäs under 1800-

talets avslutande decennier. Detta visas översiktligt i följande figur där grafens 

rörelser för Ytterlännäs del också kan användas som ett mått på hur konjunkturen 

för trävaror skiftade. 
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Diagram 11: Fyrktalsutvecklingen i Stigsjö och Ytterlännäs 1863–1900 

 

 
 

Källa: Västernorrlands läns landskontor, E Ib, volym 203-220 och E IV, volym 1-62, taxeringsläng-

der för Stigsjö socken 1863-1900; Stigsjö kommunarkiv, kn, D I, volym 1, fyrktalslängder 1885-87, 

1889, 1893, 1895-99; BiSOS, U: Kommunernas fattigvård och finanser, löpande serie 1881-1901. 

 

Stigsjö levde under helt andra ekonomiska – och därmed lokalpolitiska - förutsätt-

ningar. I den första fyrktalslängden ingick 5167 fyrkar. Jordens röstandel uppgick 

till 76,7%, utspritt på ett 100-tal hemmansägare av varierande storlek. Röstmakten 

placerades således kollektivt hos bönderna. Här fanns ingen dominant röstinneha-

vare som ensam kunde kontrollera den lokala politiken. Eftersom näringsverk-

samheten utöver jordbruket var så begränsad hade inte heller konjunkturen någon 

större påverkan på röstfördelningen över tid. Det mesta låg stilla eller förändrades 

mycket långsamt. Fram till år 1900 steg antalet fyrkar till 8122, vilket motsvarade 

en ökning med blygsamma 57% på 37 års tid. Jordens andel av samtliga fyrkar låg 

kvar på samma hegemoniska nivå som under 1860-talet, eller konkret 74,3%. Note-

ra särskilt kontrasten mellan den lugnt flytande grafen för Stigsjö i diagrammet 

ovan och den konjunkturkänsliga, pendlande grafen för Ytterlännäs. Detta illustre-

rar på ett bra sätt skillnaderna i rösträttsliga villkor kommunerna emellan, i för-

längningen mellan fast och lös fyrk, där den fasta fyrken stod för jordens stabilitet 

och långsiktighet, den lösa fyrken för penningens rörlighet 
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   Trots att ingångsförhållandena skiljde sig åt en del mellan de båda kommunerna 

var likheterna påfallande under hela 1860-talet sett till den lokala politikens kän-

nemärken. Det är till verksamheten mycket avgränsade kommuner som vi möter 

vid undersökningsperiodens början. Betalning in natura i stället för med pengar 

hade fortfarande stor betydelse i den kommunala ekonomin. De fattiga skickades 

på kringgång eller såldes på auktion till lägstbjudande. Barnen i skolåldern erbjöds 

nödtorftig undervisning i den enda, ganska skrala folkskolan. Typiska frågor var 

följande: Hur skulle veden till skolläraren ordnas fram? Vem skulle forsla bort 

stenen från kyrkogården? Och vem skulle köra ut maten till de fattiga?  

   Bönderna inledde med ett maktövertag i båda kommunerna. I Stigsjö var det som 

väntat bönder på alla förtroendeuppdrag, utan minsta konkurrens. På det stora 

hela var det böndernas stämma också i Ytterlännäs. Att lösfyrken redan då var i 

majoritet i röstlängden hade ingen betydelse så länge man inte röstade om saken. 

Industrins intressen representerades av dåvarande förvaltaren på Bollsta bruk, 

Frans Malmberg. Denne tog aktiv del i den lokala politiken, både som aktiv på 

stämmorna och som förtroendeman, men det hade han för övrigt gjort redan under 

1850-talet så det var inget nytt. Ett område som tidigt intresserade Malmberg och 

Bollsta bruk var valet av landstingselektorer. I det första elektorsvalet 1863 tog 

Malmberg en av platserna före en välkänd hemmansägares kandidatur. 

   Vilka konsekvenser fick då tillämpningen av 1862 års kommunalförfattningar för 

det lokala självstyret i de två undersökta landskommunerna? 

   Uppdelningen av den gamla sockenstämman i de nya kommunal- och kyrko-

stämmorna fullföljdes till punkt och pricka, men skiljaktigheten blev inte större än 

att man bytte ut ordförande och protokollsbok i paus innan man fortsatte med 

nästa stämma. Så skulle det fortsätta i princip ända fram till 1930-talet. I extremfall 

hände det att båda stämmorna hölls samtidigt öppna i samma lokal. 

   Den rösträttsliga betydelsen var till en början ännu mindre. Först under 1870-

talet etablerades fyrken som ett gängse sätt att avgöra lokalpolitiska konflikter 

med. Även om fyrktalen var en stor nyhet i kommunalförfattningarna återspegla-

des det alltså inte i några större förändringar i den lokala politiken under de första 

åren.  

    

Vid början av 1870-talet gick sågverksindustrin i Ytterlännäs en blomstrande tid till 

mötes. En högkonjunktur för trävaror stod för dörren – men med den följde inte 

bara stigande fyrktal utan också en hastigt växande befolkning som i allt större 

utsträckning ställdes utanför jordbrukssamhällets traditionella skyddsnät. Detta 

kom på sikt att få konsekvenser för kommunen och den lokala politiken. Talrikare 

utsatta grupper av fattiga, sjuka och barn i skolpliktig ålder innebar nya behov 

som behövde mötas av kommunala åtgärder. Till exempel var det inte hållbart att 

en enda skola och en enda lärare skulle betjäna över 400 skolbarn. Och till vem 

skulle man skicka alla de fattiga? Eftersom fattigstuga saknades tvingades kom-

munen helt förlita sig till att auktionera ut hjonen. Tids nog blev avståndet mellan 
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det som efterfrågades och det som kommunen hade att erbjuda så stort att ekva-

tionen inte gick ihop.  

   Till saken hör att den ekonomiska och demografiska utvecklingen inte bara ställ-

de till med besvär för kommunen utan också gjorde att dess ekonomiska muskler 

svällde som på en dopad kroppsbyggare. När antalet fyrkar ökade med 229% mel-

lan 1870 och 1875 gjorde skatteunderlaget detsamma. Sågverksbolagens och andra 

kapitalisters vinster kom sålunda även kommunen till del, vilket gjorde det möjligt 

att tänka större än på den tid då jordens skatteförmåga var allt man hade. Men var 

den nya tidens kapitalister beredda att satsa sina pengar i kommunens modernise-

ring eller ville de istället ha så låg skatt som möjligt? Hur skulle de agera med sina 

röster? 

   Ett nytt kapitel i den lokala politiken inleddes år 1871 då brukspatron Gavelius 

och hans följe bosatte sig på Bollsta bruk. Flytten som närmast gick från Graninge 

bruk var ett steg i Graningeverkens omstrukturering från järnbruk till trävarurö-

relse. Sågverksindustrins expansion och framgångar spelade brukspatronen i hän-

derna i fråga om röstmakten i kommunen samt ökade trycket på att finna en lös-

ning på hur skola och fattigvård skulle anpassas utifrån de nya premisserna. Un-

der hela 1860-talet hade bönderna fått husera relativt ostörda på kommunal- och 

kyrkostämmorna. Den tiden var över. Ganska snart visade det sig att brukspatron 

Gavelius hade för avsikt att involvera sig i den lokala politiken. Redan samma vår 

tillträdde han som ordförande i kommunalstämman, vilket följdes av ett symbo-

liskt viktigt beslut att åter samordna kommunens och brukets fattigvård. Därmed 

markerades att kommunens angelägenheter hädanefter också var bolagets angelä-

genheter och vice versa. Bolagsmännens och de andra större kapitalistiska röstin-

nehavarnas ambition gick ut på att modernisera kommunen för att bättre svara 

upp mot det framväxande industrisamhällets behov. Denna övergång från jord-

brukssamhällets minimala kommun till industrisamhällets expansiva kommun 

ägde rum under 1870- och 1880-talen. Men det skedde inte utan tandagnisslan! 

Framförallt kom det att gnissla betänkligt mellan bönder och bolag. 

   Den första tydliga konfrontationen mellan bolag och bönder, mellan den fasta 

och den lösa fyrken, gick av stapeln sommaren 1873. Bönderna ville av kostnads-

skäl hålla fast vid den gamla otillräckliga skolan medan bolagsmännen arbetade 

för fler skolor och fler lärare. För första gången – men inte den sista – sattes fyrken 

på reellt prov som röstlängd. Just denna gång höll bönderna undan för bolagsfyr-

karna sedan man i avgörandets stund dribblat bort brukspatrons rösträtt med hjälp 

av juridiskt finlir – dock till priset av att det förde in ett mått av misstro i den poli-

tiska kulturen. Förtroendet fick sig en törn.  

   Böndernas motstånd mot den kommunala expansionen upphörde inte efter 

skoluppgörelsen hösten 1873, men de hamnade i ett permanent underläge. Under 

återstoden av seklet var det bolagsmännens ambitioner som präglade den lokala 

politiken. Framförallt var det tre områden som de satsade stort på, närmare be-

stämt skolan, fattigvården och infrastrukturen.  
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   Skolan var först ut på dagordningen. Böndernas skolmotstånd bidrog till att både 

Graningeverken och Väja ångsåg i ett tidigt skede kom att inrätta egna bolagssko-

lor. Men det betydde ingalunda att bönderna fick ha sin gamla skola ifred. Bolags-

herrarna fortsatte att intressera sig för den kommunala skolan som med start år 

1874 påbörjade en tid av reformering. En handfull år senare, i början av 1880-talet, 

betecknades Ytterlännäs som ett föredöme för andra, där kommunala folk- och 

småskolor förtjänstfullt kompletterades av bruksskolor. Därtill byggde kommunen 

under senare delen av 1880-talet en ny påkostad folkskola i kyrkroten, den så kal-

lade Stenskolan, ritad av Härnösandsarkitekten Thurdin. 

   Fattigvården genomgick en större omorganisation vid mitten av 1880-talet då det 

gamla auktionsförfarandet ersattes av institutionaliserad fattigvård i kommunal 

regi. I början av år 1886 togs i bruk en större fattiggård med ett 100-tal platser in-

klusive barnhem. Den nya fattiggården, ritad av stadsarkitekt Appelberg i Härnö-

sand och med anställd personal, kostade så mycket som 66 000 kronor att bygga 

och avsåg att samla all fattigvård under ett tak. Det var inte någon simpel koja utan 

en inrättning som pekade i riktning mot 1900-talets ålderdomshem.  

   Den tredje större satsningen var kommunens aktieteckning med 40 000 kronor i 

järnvägsbolaget för sträckan Härnösand – Sollefteå, vilket aktivt bidrog till att 

järnvägen drogs genom kommunens vitalaste delar. När premiärtåget med lands-

hövdingen ombord rullade fram i december 1893 passade man sålunda på att 

stanna till på herrgården Johannisberg i Bollsta för middag med privata intressen-

ter och – inte minst – kommunala välgörare. 

   Den kommunala ekonomins tillväxt gick alltså bokstavligt talat som på räls. År 

1875 uppgick den kommunala utdebiteringen till relativt blygsamma 6430 kronor. 

Under större delen av 1890-talet kom densamma att pendla mellan 40 000 och 

55 000 kronor. De faktiska utgifterna var i själva verket ännu större. En nyhet i den 

kommunala ekonomin vid denna tid var nämligen användandet av amorterings-

lån. Detta tillgreps för att sprida kostnaderna för större satsningar över 20, 30 och 

upp till 40 års tid. Kommunen gick på detta sätt från en återhållsam ekonomi, inom 

vilken man huvudsakligen betalte direkt ur börsen med intjänade slantar, till en 

expansiv kapitalistisk ekonomi där satsningar med lånade medel sågs som ett sätt 

att låta kommande tiders kapital generera välstånd på såväl kort som lång sikt. 

Kort sagt anammades ett kapitalistiskt tänkesätt i den kommunala ekonomin.  

   Mot seklets slut var kommunens nya skepnad ett faktum. Samma år som Stock-

holmsutställningen gick av stapeln och herrar kommitterade för Västernorrland 

slog sig för bröstet över länets ”enastående utveckling” publicerades en tillrätta-

lagd resebroschyr över den då nyetablerade järnvägen mellan Härnösand och Sol-

lefteå. När tåget åkte förbi Bollstabygden med sina industriella verk, herrgårdar, 

välskötta lantgårdar och vackra lövdungar råddes passageraren att åt vänster titta 

efter en slottslik byggnad och åt höger efter vad som såg ut att vara ett kloster. Den 

första var folkskolan, den andra fattiggården, båda förvisso ändamålsenliga bygg-
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nader men också avsedda att väcka lika delar stolthet och beundran, stod de som 

monument över kommunens delaktighet i den industriella framgångssagan. 

    

I avhandlingen visas hur den lokala politiken i Ytterlännäs från mitten av 1870-

talet och fram till sekelskiftet kom att följa den ekonomiska rytmen. Att fyrktalen 

baserades på ekonomisk prestanda gav effekter på den lokala politiken i ryckiga 

majoriteter, det ena året si, det andra året så, beroende på den konjunkturella ut-

vecklingen. Detta kan närmast liknas vid ett slags ”fyrkkonjunkturer.” Dessa skift-

ningar i röstmakt gav incitament till ett beräknande och lurpassande förhållnings-

sätt hos alla dem som hade ambitioner att påverka. I bolagens kommun blev snart 

nog uppenbart för alla och envar att röstmakten stavades pengar, vilket kom fram 

extra tydligt i brännvinsfrågan under 1870- och 1880-talen. 

   Brännvinsfrågan handlade primärt om hur supande och oordningar i och kring 

lastageplatserna skulle stävjas. Två huvudspår ställdes mot varandra. Det ena gick 

ut på att inrätta ett lagligt försäljningsställe av brännvin för att på så sätt kunna 

utrota lönnkrögeriet, det andra att bekämpa lönnkrögeriet utifrån en ambition att 

helt torrlägga kommunen på starkvaror. Frågan hade sina rötter i det framväxande 

industrisamhällets verklighet med säsongsarbetare, trångboddhet och folksam-

lingar. Familjen Gavelius ryckte ut i bästa patriarkala anda för att rädda kommu-

nen, i synnerhet förstås den egna arbetarkåren, från brännvinsdraken. De ville 

neka minuteringsrättighet. Arbetarkåren i Bollsta ställde upp bakom brukspatron, 

dock inte unisont. Herrskapen i Nyland och Hammar liksom gamle sågverksnes-

torn Frans Malmberg trodde på de önskade effekterna av ett lagligt försäljnings-

ställe och röstade för. Även bönderna slöt manstarkt upp bakom den tillåtna mi-

nuthandeln. Dessa motsättningar underställdes den lokala politikens spelregler i 

en tid då mycket redan hade förändrats eller var på väg att förändras. Lastageplat-

sernas alltfler lösa arbetare liksom lösfyrkens nyblivna dominans i fyrktalslängden 

rörde på varsina sätt upp den gamla inrotade ordningen i sockenstugan. Bränn-

vinsfrågan handlade således om mera än huruvida lanthandlaren Oscar Nordén 

skulle få sälja brännvin eller inte. Här följer några aspekter som särskilt förtjänar 

att hållas fram. 

   För det första belyser de konjunkturbundna voteringarna den tysta röstmakten. 

Även om bolagsfyrkarna sällan användes, kunde blotta vetskapen att de fanns till-

hands räcka för att ge önskad effekt. Enligt Oscar Nordén brydde sig inte folk om 

att gå på kommunalstämman 1877 då man visste att bolagsrösterna skulle segra 

vid en konfrontation. Det torde i praktiken inneburit att storröstare i allmänhet och 

bolagsmän i synnerhet hade större inverkan på beslut än vad explicita fyrkvo-

teringar visar. Här finns en rimlig förklaring till att viktiga beslut om skolväsendet 

och fattigvården vid mitten av 1870-talet och under tidigt 1880-tal passerade 

stämmorna utan egentligt motstånd. Det berodde inte på att alla röstinnehavare 

var överens om saken. Det berodde på högkonjunkturen! 
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   För det andra finns skäl att nyansera bilden av bolagsväldet. För innehavaren var 

penningens följeslagare, fyrken, ett maktmedel som överordnades alla andra kapi-

talformer. Men att begagna den rätten hade också ett pris. Socialt kapital, förtroen-

dekapital eller helt enkelt ett gott anseende var värden som inte kunde mätas i 

fyrk, men som ändå var viktiga för att på ett smidigt sätt kunna leva och verka i 

kommunen. I avhandlingen visas att familjen Gavelius med omsorg valde de till-

fällen då fyrkmakten skulle användas. Som en av brukspatronens söner uttryckte 

det: Man ville helst rösta ”politiskt” med fyrken, vilket betydde att rösta taktiskt 

rätt. Det handlade om att känna av opinionen och parera den. När disponent Johan 

Dahlberg i riksdagen refererade till personliga erfarenheter av att storröstare vid 

åtskilliga tillfällen självmant hade lagt ner sina röster handlade det inte bara om 

etik och moral utan också om att ett annat handlingssätt hade kostat för mycket. 

Skillnaden mellan Johan Dahlberg med sitt mäktiga fyrkinnehav och andra mer 

ordinära röstinnehavare var att den förstnämnde nästan alltid hade ett val. Han 

kunde slå till med bolagets fyrkar eller så kunde han låta bli. Följande mönster kan 

konstateras: I de viktigaste frågorna tvekade man aldrig att använda bolagsfyrkar-

na. Inom vad Dahlberg i riksdagen kallade för sedlighets- och humanitetsfrågor 

inbegreps de angelägnaste kommunala problemställningarna under perioden; 

skolan, fattigvården, järnvägen och definitivt brännvinet. Att ingripa i sådana frå-

gor rättfärdigades av det goda ändamålet. I mindre betydelsefulla frågor, till ex-

empel om hundskatten, försökte man reparera anseendet och motverka bilden av 

ett förekommande bolagsvälde. 

  

Från det kommunala till det politiska 

Den lokala politiken betraktades länge som väsensskild från den nationella politi-

ken. Tydligast kom det fram i rösträttsfrågan, där man skiljde mellan politisk röst-

rätt till andra kammaren och kommunal rösträtt till de kommunala församlingarna. 

Ännu vid 1900-talets början var kommunalpolitik ett sällsynt begrepp, uppfattat som 

en onaturlig sammansättning av två vitt skilda yttringar i samhället. Det politiska 

handlade om beslutsfattande på nationell nivå, medan det kommunala avsåg det 

lokala självstyret. Och aldrig möttes de två. Under den tid som följde fram till 1919 

års författningsreformer och vidare in i folkhemmets kommun kom detta att för-

ändras. Det kommunala och det politiska närmade sig varandra och de tidigare 

gränserna flöt ut. Det är för övrigt anledningen till att i denna avhandling konse-

kvent har talats om lokalpolitik och inte om kommunalpolitik. Lokalpolitik är en 

analytisk term för maktutövande på kommunal nivå. Kommunalpolitik är ett be-

grepp som en gång i tiden var kontroversiellt och laddat med värden som talte om 

förändring. 

   Våren 1908 anordnade nykterhetstemplet Brödrahemmet i Väja en egen fiktiv 

kommunalstämma. Ämnet för dagen var tillstånd för ölutskänkning. De argument 

som luftades rörde marknadsfrihet, försörjningsplikt och humanitet, däremot 

fanns inget som kopplade frågan till den politiska oro som rådde i regionen med 
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socialistisk agitation, facklig organisering och Sandökravaller. Förhållandet ut-

trycker en samtidens syn på ”det kommunala”. Dessutom var Brödrahemmet inte 

någon del av en radikal rörelse med politisk agenda. Tvärtom var banden till bo-

lagsledningen i Väja påfallande starka; föreningen kan närmast ses som ett redskap 

i det patriarkalt styrda bolagets händer. Det som inte framgick på ”kommunal-

stämman” var att det under ytan grodde politiskt betingade motsättningar i hur 

man såg på rusdryckerna – som ett isolerat ont eller som en metastas till ett större 

problem. I kretsen runt arbetsgivarvänlige maskinisten Kempe gjordes ingen sam-

hällskritisk koppling mellan de förhatliga rusdryckerna och det samhälle som man 

levde i. Kort sagt: Man var nöjd bara ölutskänkningen stoppades. För den växande 

skara arbetare som vid denna tid tillägnade sig socialistiska tankesätt ändrade 

utskänkningsfrågan innebörd, och kom att uppfattas som toppen av ett isberg. 

Som en av flera frontlinjer i den större kampen mot kapitalismen. Innan året 1908 

var till ända hade den unge arbetaren Otto Lundin och några av hans kamrater 

lämnat Brödrahemmet för att bilda eget i kamp mot hela det kapitalistiska syste-

met, en strid som ingalunda gjorde halt vid frågan om Nylandshotellens utskänk-

ning.  

   De inre spänningarna inom de gamla nykterhetsföreningarna ledde på kort sikt 

till utbrytningar och etablerande av socialdemokratiska Verdandirörelsen. På någ-

ra års sikt följde moderföreningarna efter. Slutsatsen blir att utskänkningsfrågan 

vid denna tid ”vände” på sig och kom att bli en kil mellan arbetsgivare och arbe-

tarkår, i förlängningen mellan den politiska högern och den politiska vänstern.  

   Olika omständigheter, bland annat misslyckandet med storstrejken och den där-

på följande nedgångsperioden för arbetarrörelsen i stort, gjorde att utskänknings-

frågan vilade mellan 1910 och 1915, utan seriösa mobiliseringsförsök. Vid 1910-

talets mitt blossade det upp i en hastig partipolitisering av den lokala politiken. 

Under ledning av folkskollärare Sten Berglund mobiliserades åren 1916 och 1917 

med traditionella dörrknackningsmetoder. Genom att bekämpa Nylandshotellens 

utskänkning kom man inte bara åt rusdryckerna utan man angrep också – ännu 

viktigare – en symbol för det borgerliga samhället.  

 

Partival och samlingslista –motsatta modeller för kommunalfullmäktigeval 

De första kommunalfullmäktigevalen våren 1919 visar på ett tydligt vis hur man i 

kommunerna uppfattade den lokala politikens koppling till rikspolitiken: Som två 

från varandra åtskilda företeelser, det kommunala respektive det politiska, eller som 

kommunalpolitik. Frågan det framförallt gällde var om fullmäktigeförsamlingarna 

skulle utses på partipolitiska grunder eller om det fanns speciella kommunala kva-

lifikationer att stödja sig på. När problemet diskuterades i den ångermanländska 

lokalpressen våren 1919 var utgångsläget allt annat än neutralt. Den kommunala 

rösträttsfrågans upplösning hade föregåtts av starka politiska motsättningar. Från 

höger befarades hur den så kallade ”barbarskogen” – i det smädliga begreppet 

innefattades säkert också luffare – skulle välla in i sockenstugan och förstöra allt 
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vad gammal god kommunalsed hette. Från vänster stod i utsikt småfolkets triumf 

över de gamla storröstarna. De partipolitiska perspektiven återspeglades på mot-

svarande sätt i hur man förberedde sina läsare. Socialdemokratiska Nya Norrland 

manade upp till parti- och kommunalpolitisk valstrid. Högerns språkrör, Härnö-

sands-Posten, talade hellre om att välja dugligt och beprövat folk som på ett oväl-

digt sätt kunde ta ansvar för kommunerna i en orolig tid. Tolkningsföreträdet till-

föll socialdemokratin. När man från högerpressens sida propagerade för det önsk-

värda att se längre än till partipolitiska skrankor kunde det nämligen med fram-

gång misstänkliggöras som ett sätt att i eget intresse söka försvara gamla maktpo-

sitioner. Hävdandet av den kommunala sfären som skiljd från den politiska om-

tolkades på detta sätt – i den regionala kontexten – till ett led i själva kommunalpo-

litiken, vilket jagade de borgerliga på defensiven och indirekt tvingade dem till 

efterrättelse av det nya kommunalpolitiska synsättet. Där de faktiska vägvalen 

gjordes, i kommunerna, fanns ingen given mall för hur övergången till representa-

tivt styre skulle se ut. Stigsjö följde det kommunalas regelbok. Ytterlännäs gjorde på 

kommunalpolitiskt vis. 

   På valdagen den 30 mars 1919 tågade Sandslåarbetarna i Ytterlännäs högtidligt 

till vallokalen för att sätta in de sina i maktens boning. Det man röstade på var en 

socialdemokratisk partilista. Från första valet 1919 och i kommande val under 

1920-talet hade det politiska partimaskineriet stort inflytande på hur man uppfat-

tade och organiserade den lokala politiken. I praktiken hade det varit en realitet 

sedan 1910-talets mitt då utskänkningsfrågan och livsmedelskrisen först laddades 

med partipolitiska värden. Men det direkta styret hade försvårat för socialdemo-

kratin. Hemmansägare och disponenter hade en starkare tradition än arbetare av 

att kontinuerligt gå på stämmorna. Vid ett tillfälle, efter decemberstämmorna 1918, 

talades explicit från arbetarhåll om slöhet hos många arbetare som stannade hem-

ma istället för att ta kampen i sockenstugan – med påföljd att deras röster förmins-

kades. Införandet av fullmäktige utjämnade dessa kulturskillnader samtidigt som 

så mycket mer än en specifik sakfråga stod på spel. Under vårvintermånaderna 

1919 liksom under kommande valår ägnade sig partiföreningarna, såväl borgerliga 

som socialdemokratiska, med stor energi åt att nominera kandidater, göra upp om 

valsamarbeten och bedriva valkampanj. Det förutsatte ett konsoliderat partiväsende 

som kännetecknades av ett stabilt partisystem och stark partiidentifikation i väljar-

kåren. 

  En karnevalsstämning motsvarande den i Ytterlännäs stod inte att finna i Stigsjö. 

Tvånget att införa representativt styre mottogs där helt utan entusiasm. I det första 

valet organiserades pliktskyldigast tre partilistor. Men det var en påtvingad an-

passning till lagens föreskrifter. Till nästkommande val hösten 1920 fann man en 

modell som föll i smaken bättre, det så kallade Ramselesystemet, kopierat från 

Ramsele kommun i västra Ångermanland. Det gick ut på att man i förväg, innan 

valet hölls, bestämde vilka kandidater som skulle bli valda. Intresserade från olika 

partier, liksom partilösa, samlades på föreningshuset i Smöråker och gjorde upp. 
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Hela valet avskaffades med ett handslag. Ja, de röstberättigade till och med upp-

manades att hålla sig borta från vallokalen för att inte göra skada på överenskom-

melsen! Enligt planerna blev folkskolläraren Rickard Stattin den ende som röstade 

i hela kommunen som därigenom kunde redovisa ett valdeltagande på långt under 

1%. Hotade och för kommunen specifika värden hade därigenom räddats, menade 

man. Demarkationslinjen mellan kommunalt och politiskt låg ännu fast.  

   Ramselesystemet tillämpades i Stigsjö under hela 1920-talet. Märk väl att de poli-

tiska partierna tog aktiv del i att organisera samlingslistan men att det gjordes i 

kommunal anda. Dock var man tvungen att kalla till offentligt möte för att nå till-

räcklig legitimitet, vilket berodde på ett svagt utvecklat partiväsende. Det sympati-

serande partiväsendet karakteriserades sålunda på lokal nivå av bristande kontinui-

tet i partisystemet och svag partiidentifikation i väljarkåren och kunde inte ensamt 

garantera överenskommelsen. 

 

Klasskamp i kommunalpolitiken? 

Lokalpolitiken i 1920-talets Ytterlännäs kännetecknades dels av skarpa motsätt-

ningar mellan höger och vänster beträffande arbetslöshetspolitiken, dels av muni-

cipalsamhället Nylands begäran om kommundelning, den så kallade köpingsfrå-

gan. Det var en fortsättning på den kommunalpolitiserande process som hade in-

letts under 1910-talet. Efter det socialdemokratiska maktövertagandet tedde sig 

klimatet konstant mycket spänt, stundom hätskt, då i princip själva klasskampen 

fördes in i kommunalrummet. Köpingsfrågan fick nästan osannolika proportioner 

då borgerligt styrda municipalsamhället Nyland försökte göra sig fri från social-

demokratiska Bollsta. Bland annat förekom en kyrkostämma med över 1400 rös-

tande personer, en härva av försnillade dokument och ett oenigt skolråd som fat-

tade beslut om att det var enigt. Kyrkoherden talade i stundens hetta om två olika 

raser på de olika orterna, men det var att ta i. I verkligheten handlade det om två 

politiska ideologier och partipolitiska läger på kollisionskurs, där socialdemokratin 

höll i taktpinnen och de borgerliga marginaliserades. Från de senares sida klagades 

på maktförtryck. Frågan om Nylands köping var ett försök att finna en utväg, eller 

som det hette i en vädjan till regeringen hösten 1931: Att låta municipalsamhället 

blomstra istället för att långsamt förtvina och dö.  

   Den konfrontatoriska hållningen mellan höger och vänster fortsatte i början av 

1930-talet. Ett uttryck för detta var när kyrkoherden fick sparken som ordförande i 

kyrkostämman och när den socialdemokratiska majoriteten beslöt upphöra med 

att annonsera kommunala sammanträden i den borgerliga lokalpressen. 

 

Ytterlännäs kommunalfullmäktige dominerades från begynnelseåret 1919 av soci-

aldemokrater. Från 1918 års kommunalstämmor till 1919 års kommunalfullmäktige 

blev dessa mer eller mindre herrar över en natt. Den kyrkliga primärkommunen 

underkastades samma rösträttsreform, men på kyrkostämman fick det inte några 

påtagbara effekter förrän vid mitten av 1920-talet. Trots samma röstbas som i den 
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borgerliga kommunen hade socialdemokratin alltså fortsatt svårt att hävda sig 

med det direkta styrelsesättet. Det motsatta gällde för de borgerliga partierna. So-

cialdemokraterna stärkte successivt sitt inflytande under 1920-talets gång, men det 

var först med införandet av kyrkofullmäktige i början av 1930-talet som spiken 

slutgiltigt slogs i kistan för de borgerliga. Dessa omständigheter talar för att det 

representativa styret hade större betydelse än den allmänna rösträtten när det 

gällde att bereda väg för ett maktskifte i kommunerna. Det förutsatte dock att det 

fanns ett konsoliderat partiväsende och att man inte avskaffade valet på det sätt 

man gjorde i Stigsjö. För övrigt sammanföll sent omsider det socialdemokratiska 

genombrottet i Stigsjö med övergången till moderna partival. 

   Vid ren partirepresentation riskerade ledamöternas fördelning på rotar att kom-

ma i kläm. Särskilt i kombination med proportionellt valsätt uppstod komplikatio-

ner. Första gången den proportionella valmetoden testades i Ytterlännäs var i ett 

kommunalnämndsval 1923. Det verkar ha fungerat bra, men då ska vi komma ihåg 

att kommunalnämnden vid denna tid hade skiljts från fattigvården. I fråga om 

skolrådet gjordes ett motsvarande försök 1924, men det blev en engångsföreteelse. 

Från 1926 infördes istället en förhandlingsmodell, där partierna utsåg representan-

ter till en valkommitté som hade till uppgift att jämka ihop kraven på såväl parti- 

som roterepresentation. En liknande modell infördes i Stigsjö efter valet 1934. Ett 

särskilt valutskott inrättades som hade till uppgift att lägga fram välförankrade 

nomineringar. Även om varje parti tillsåg en god geografisk spridning på sina 

kandidater var ändå risken påfallande att man efteråt blev ståendes utan ledamot 

från den ena roten och med två ledamöter från den andra. Det förklarar varför det 

sällan blev fråga om millimeterrättvisa, till exempel dröjde det till 1923 innan Yt-

terlännäs socialdemokrater hade entydig majoritet i kommunalnämnden och fat-

tigvårdsstyrelsen. Socialdemokraterna i Stigsjö hade omvänt majoritet i kommu-

nalnämnden flera år innan de blev största parti. 

   En ny politisk majoritet i kommunen var alltså tvungen att ta hänsyn till hur den 

kommunala organisationen var uppbyggd. Men frågan är om det nödvändiga 

samarbetet över partigränserna ger en rättvisande bild av maktskiftet? I tidigare 

forskning lyfts fram att den borgerlige kommunalnämndsordföranden inte sällan 

fick behålla sitt uppdrag under en övergångsperiod när socialdemokraterna tog 

över majoriteten i kommunalfullmäktige. Det har tolkats som att de nya makt-

havarna prövade sig fram med försiktighet och sämja. Kontinuiteten bakåt vid-

makthölls och högerns farhågor om revolutionära tendenser kom på skam. Iaktta-

gelsen stämmer väl in på hur det gick till i Stigsjö och Ytterlännäs: Den frisinnade 

kommunalnämndsordföranden satt kvar på nåder i väntan på naturlig avgång. 

Men denna kontinuitet var inte samma sak som att maktskiftet uteblev eller att de 

nya herrarna inte tog för sig. I klassen partipolitiska motsättningar finns det få 

kommuner som kan mäta sig med Ytterlännäs. Slutsatsen behöver således nyanse-

ras. I botten ligger en missuppfattning om att kommunalnämnden var kommunens 

viktigaste och mest prestigefyllda instans. I själva verket var det inte alls prioriterat 
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för en ny majoritet att byta kommunalnämndsordförande eftersom posten i så hög 

grad handlade om administrativa och förvaltande uppgifter. Det politiska ledar-

skapet lyftes ut till andra positioner. Från 1919 var det ordförandeklubban i kom-

munalfullmäktige som blev den verkliga tungviktarposten. Den tjänade som sym-

bol för vem som hade makten i kommunen och viktes för partiets tungviktare. I 

Ytterlännäs petades genast högermannen Sixten Mogren till förmån för socialde-

mokraten Sten Berglund. Samma sak skedde i Stigsjö efter valet 1938. Bondeför-

bundaren Tjernström ersattes skyndsamt av socialdemokraten Stattin. En annan 

åtgärd i samma syfte var inrättandet av särskilda val- och beredningsutskott med 

parlamentarisk sammansättning, vilka i praktiken övertog en del av kommunal-

nämndens viktigare uppgifter. Utan att behöva byta ut mer än ett par nyckelposi-

tioner kunde den nya majoriteten ta kontroll över beslutsprocessen. 

 

Avslutande konklusion 

Bytet från kommunalstämma till kommunalfullmäktige innebar på papperet en 

övergång från direkt till representativt styre. Skillnaden kan verka dramatisk om 

man föreställer sig att alla röstinnehavare före 1919 samlades i sockenstugan vid 

varje stämma för att företräda sig själva och sina röster, följt av att deltagandet 

efter 1919 begränsades till en mindre grupp valda representanter. Men det bygger 

på en felaktig föreställning om att det representativa inslaget i den lokala politiken 

debuterade först med 1919 års reformer. Som i denna avhandling har visats var 

olika representativa funktioner en realitet från 1860-talet och tidigare än så. Under 

1800-talets senare del handlade det framförallt om tre olika former; roterepresenta-

tion, yrkesrepresentation och kompetensrepresentation, vilket varierade beroende 

på vilka uppgifter som skulle utföras. Till exempel lutade kommunalnämnden 

tungt åt roterepresentation för att ha en geografiskt jämn spridning av ledamöter 

över kommunen. Taxeringsnämnden kombinerade yrkes- och roterepresentation 

för att på bästa sätt samla in tillförlitlig information om de skattskyldiga. De mest 

betrodda, alternativt de som förfogade över särskild kompetens, tog plats i tillfälli-

ga kommittéer och till specifika uppdrag som kyrkvärd och nämndeman. Överlag 

är det på dessa poster man finner maktens män.  

   Men det representativa organisationssättet angick inte enbart förtroendeuppdra-

gen i sig utan utmärkte hela den lokala politikens organisation. Det främsta kän-

nemärket var ett mestadels lågt deltagande på stämmorna, där i båda kommuner-

na ett relativt litet antal personer kunde styra och ställa i kraft av att vara på plats. 

Ska det tolkas som ett ointresse från flertals sida, de vill säga att de inte brydde sig 

om skolan, fattigvården eller den egna plånbokens insats i kommunen? En rimliga-

re tolkning är då att många erfor att de till vardags inte behövde gå på stämmorna 

eftersom det i realiteten redan förekom en mindre grupp förtroendemän som age-

rade som om de vore fullmäktigeledamöter. Närmast går det att likna vid ett för-

representativt styre med självutnämnda representanter som agerade med tyst 

medgivande från flertals sida. Det görs synligt av det faktum att de mest aktiva på 
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stämmorna i Stigsjö under sent 1910-tal var samma män som också tog plats i det 

nya kommunalfullmäktige. Skillnaden mot tidigare var att deras representativa 

funktion nu legitimerades genom val. Det var således valsättet och inte exklude-

ringen från öppen stämma till en sluten krets fullmäktigeledamöter som i första 

hand utmärkte det nya med 1919 års reform. 

   I avhandlingens inledande kapitel definierades politisk kultur såsom en betingel-

se till handling som reproduceras samtidigt som den omsätts i nya handlingar. 

Inom den politiska kulturen finns begränsande regler och möjlighetsskapande 

resurser, vilket öppnar för förändring. En avgörande fråga bör då vara hur en så-

dan möjlighetsskapande resurs uppstår och hur den i handling kan bakas in i den 

politiska kulturens normala repertoar. Utifrån denna avhandling är det enda rim-

liga svaret att den såväl kan uppstå utifrån förändringar i samhällstrukturen som 

utifrån individers handlande. Det kan exemplifieras genom en exposé över tre 

generationer folkskollärare och hur de uppträdde som modernitetens agenter.  

   Folkskolläraren gjorde sin entré på den svenska landsbygden i och med 1842 års 

folkskolestadga, förverkligad i de flesta kommuner under 1840- och 1850-talen. 

Han var mannen som blev utan jord i trängseln på 1800-talets landsbygd, som var 

tvungen att ta sitt pick och pack och flytta dit jobben fanns och som under stund-

tals besvärliga omständigheter tog sig an undervisningen av landsbygdsbarnen. 

Han var också mannen som senare kom att bli ordförande i kommunalstämman, 

eldsjäl i nykterhets- och hembygdsrörelserna och inte sällan socialdemokrat. Folk-

skollärarna hade hand om den svenska skolan under den omvandling från jord-

brukssamhälle till industrisamhälle som inleddes vid 1800-talets mitt och på sikt 

ritade om de flesta diagram, kartor och kurvor. De råkade inte bara finnas där. De 

var själva en vital del av den historia som skrevs.  

   Den första generationens folkskollärare arbetade i motvind eller som folkskolein-

spektören beskrev det, i en karg jordmån. Deras utbildning var bristfällig, yrkets 

status var låg och arbetssituationen betungande med små resurser tillhands. Saken 

blev inte bättre av en bitvis njugg inställning från de styrande i kommunerna. I den 

lokala politiken hade de första lärarna i Stigsjö och Ytterlännäs en undanskymd för 

att inte säga obefintlig roll. De anförtroddes inga viktigare förtroendeuppdrag och 

verkar inte heller ha haft några sådana ambitioner. Rösträtt hade de, väl så stor 

som många bönders. Men den politiska kulturen stod i vägen. Den begränsande 

regeln torde ha bestått i en allmän misstänksamhet mot dessa utbölingar och det 

de representerade samt avsaknad av viktiga alternativa kapitalformer. Med den 

växande gruppen av lönearbetare delade folkskollärarna upplevelsen av att vara 

rörliga. De saknade fast anknytning till jorden. De ägde inte sina bostäder. Och de 

fick räkna med att vara flyttbara. Som var fallet med vanliga arbetare hade de ing-

en rutin av att ta plats på kommunalstämman. Ingen förväntade sig heller att de 

skulle göra det.  

   Den andra generationens folkskollärare tog över katedern utifrån delvis annor-

lunda förutsättningar. Under 1870- och 1880-talen gav det tidigare så starka skol-
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motståndet successivt vika för liberal skolideologi. Det blev verklighet dels efter 

hot om sanktioner från statsmaktens sida, dels som ett resultat av uppkommande 

behov i lokalsamhället. I Ytterlännäs gick sågverksbolagen i täten för omställning-

en, bland annat med egna bruksskolor. I Stigsjö gjordes nya friska satsningar efter 

hårda påtryckningar från folkskoleinspektören. Resultatet blev allmänt sett fler 

lärare och skolhus, kort sagt en bättre skola. Genom den industriella utvecklingen 

som tryckte på och en lagstiftning som satte hårt mot hårt öppnades på detta sätt i 

den politiska kulturen möjliga resurser i form av ökad acceptans och status för 

folkskolläraren som yrkesperson. Till detta bidrog också lärarkårens egen idoga 

strävan att höja sin status. För den andra generationens folkskollärare var nämli-

gen inte det bildande uppdraget begränsat till katedern och arbetsdagens slut, utan 

det sträckte sig självpåtaget ut i samhället. Genom att bygga upp idén om en pro-

fession som gagnade det allmännas bästa, arbetade den samlade lärarkåren för ett 

erkännande av sin höjda status. Till exempel pläderade Härnösands folkskollärare-

förening i början av 1880-talet för att barnen skulle undervisas till att bli goda 

kommunalmän. De framflyttade positionerna gjorde att det för andra generatio-

nens folkskollärare blev möjligt att med större framgång än den förra ta del av och 

agera i den lokala politiken. Ett bra exempel på detta är hur relativt nytillträdde 

folkskollärare Johansson i Stigsjö besegrade hemmansägaren Borg i kamp om ord-

förandeskapet i Stigsjö kommunalstämma år 1886. Det hade knappast varit möjligt 

ett 20-tal år tidigare. På sikt ledde folkskollärarnas växande inflytande till att den 

uppkomna resursen integrerades som en likvärdig del av den politiska kulturen. 

Folkskolläraren kom att bli en naturlig del av den lokala politiken. 

   Vid sekelskiftet påbörjades ett nytt kapitel då folkrörelserna kom in i bilden. När 

nykterhetsrörelsen kulminerade mellan åren 1900 och 1920 samlade den en mång-

fald av medlemmar i såväl agrara som industriella miljöer, och bland dessa fanns 

påfallande många folkskollärare. Det var förstås inte en tillfällighet, utan en följd 

av nykterhetsrörelsens strategi att fostra det uppväxande släktet. För att nå de 

unga behövde man ha med sig lärarkåren. Nykterhetsrörelsens och folkskollärar-

kårens strävan efter samhällsnytta och profession förenades på detta sätt i ett 

gemensamt engagemang. Många folkskollärare hittade i kampen för nykterheten 

sitt sociala kall, en av dem var Johan Berglund från Ytterlännäs. Det speciella med 

folkskolläraren under tidigt 1900-tal var således att denne umgicks lika otvunget 

med brukspatron och pastorn som med arbetare och torpare. Han ledde lika vant 

kommunalstämman som nykterhetslogen. Rösträtten och ett välförsett socialt kapi-

tal hade han gemensamt med de privilegierade. Genom föreningslivet upprätthölls 

och förstärktes kontaktytorna till de lokalpolitiskt utestängda. Det satte folkskollä-

raren ensam i sitt slag med öppna samtalskanaler både uppåt och nedåt i hierarkin. 

Denna position mellan hög och låg gjorde att en ny möjlighetsskapande resurs såg 

dagens ljus. 

   Tredje generationens folkskollärare kom med liv och lust att delta i det tidiga 

partiorganiserandet. Nykterhetsprojektet ledde in i den politiska vänsterns frisin-
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nade, nykterhetsvänliga gren, till vilken en betydande del av lärarkåren torde ha 

bekänt sig till vid seklets början. Det man kan se i Stigsjö och Ytterlännäs är att 

många folkskollärare från det tidiga seklets frisinne drogs med ännu ett snäpp till 

vänster. Det man också kan se är att en del rörde sig från att identifiera sig med 

etablissemanget till att själva slå ur underläge. Man kan se det som att närheten till 

de marginaliserade i samhället förstärktes på bekostnad av lojaliteten uppåt. Unge 

folkskolläraren Sten Berglund i Ytterlännäs tog över både lärartjänsten och enga-

gemanget för nykterheten efter sin far. Men utgångspunkterna var annorlunda. Då 

Berglund under 1910-talet organiserade kraftmätningar mot hotellutskänkningen i 

Nyland gjorde han det som övertygad socialdemokrat och i opposition mot det 

dåvarande kommunalstyret. Våren 1919 ledde han socialdemokratin till seger i det 

första kommunalfullmäktigevalet för att sedan ta rollen som partichef under lång 

tid framåt. Folkskollärare Stattin i Stigsjö gjorde under 1930-talet en motsvarande 

resa från frisinne till socialdemokrati. När denne inför 1934 års val tog steget över 

till socialdemokratin var han sedan länge ett etablerat namn i den lokala politiken 

och bidrog därmed till att avdramatisera övergången. 

   Utvecklingsgången från första till andra till tredje generationens folkskollärare 

visar alltså på ett påtagligt sätt hur social och ekonomisk omdaning samverkar 

med politisk kultur. Det ena steget följer på det andra. Men inget var givet på för-

hand.  

   Sammanfattningsvis har i avhandlingen kastats nytt ljus över en tidigare relativt 

förbigången del av den svenska moderniseringsprocessen, vad som skedde med 

den lokala politiken på kommunal nivå i en tid av stark social och ekonomisk för-

ändring. Bland annat har visats hur böndernas kommun blev bolagets kommun 

och sedermera hur bolagets kommun blev socialdemokratins kommun. Här har 

förklarats varför bara en enda person röstade i kommunalfullmäktigevalet i Stigsjö 

1920 och vad kyrkoherden i Ytterlännäs egentligen menade med att samhällena 

Nyland och Bollsta befolkades av olika raser. Det har också visats hur det gick till 

då kommunalpolitiken föddes och förtroendemannen drog på sig partitröjan. Följan-

de mönster har konstaterats: Industrikommunen Ytterlännäs följde till väsentliga 

delar de linjer som under samma tid går att se i politiken på nationell nivå. Jord-

brukskommunen Stigsjö tog andra vägar men fångades till slut in av den nya ti-

den. Att partipolitiseringen gick till på olika sätt i olika slags kommuner eller att 

bolag och bönder rök samman i 1870-talets snabbväxande industrikommun kan 

tyckas vara ganska väntade resultat. Dock är det lätt att skriva historia baklänges 

med facit i hand. Resultaten pekar på en mycket viktig sak, nämligen att historien 

framlänges innehåller ett stort antal möjliga vägval. Att analysera politisk kultur 

handlar om att förstå dessa vägval. När templet Brödrahemmet spelade kommu-

nalstämma i Väja våren 1908 var framtiden fortfarande ett oskrivet blad. Det fanns 

ingen kausal pil som ledde fram till 1920-talets socialdemokratiska partistyre. Vad 

som hade blivit annorlunda om arbetarna bjudits in bättre i den kommunala ge-

menskapen under 1910-talet eller om de socialistiska nykterhetsvännerna inte hade 
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haft utskänkningsfrågan att samlas kring är frågor som inte kan besvaras. Men de 

är viktiga att tänka på. Ibland kan man förledas tro att den nationella politiken – då 

som nu – försiggår i en bubbla, avskärmad och oberoende av världen utanför riks-

dagshusets väggar. Men så är det inte. De ångermanländska landskommunerna 

Stigsjö och Ytterlännäs var två bitar bland tusentals andra i pusslet Sverige, där 

varje liten bit gav ett betydelsefullt bidrag till helheten. Poängen med denna av-

handling har således inte varit att visa hur nationell politik förmedlades till lokal 

nivå, utan hur den lokala politiken skapte den nationella. 
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Summary 
 

This dissertation analyses the political culture in two Swedish municipalities be-

tween the 1860s and the 1930s, a period during which Swedish society underwent 

major changes.  

   At the start of the 1860s, the long-standing Swedish tradition of local self-

government was reinforced through a major reform, the Local Government Ordi-

nance of 1862 (1862 års kommunalförfattningar). From this point, each of the some 

2,500 former parishes in Sweden formed its own municipality. The new municipali-

ties were given the right to levy taxes and made responsible for welfare and 

schools, thereby becoming a prominent arena for the exercise of power at local 

levels.  

   Sweden was still a rural community at the time the local government ordinances 

were implemented. However, industrialisation accelerated during the latter part of 

the 1800s, resulting in strong economic growth, greater social mobility, urbanisa-

tion, and growing blue and white collar classes, among other things. Gradually, the 

old structure of an agricultural society was cast aside in favour of a new, modern 

industrial society. At the beginning of the 1930s, less than fifty percent of the popu-

lation worked in agriculture and Sweden was well on its way to what has been 

called the “high-industrial” period. Also local government ordinances were modi-

fied. Initially, voting rights were determined by income, but public and equal vot-

ing rights had been adopted by the end of the period. The form of government had 

also converted from direct to representative.  

   The purpose of this dissertation is to examine the consequences of an evolving 

industrial society's economic, social and political structures on the municipalities 

and political cultures at local levels. The analysis centres on two main issues.  

   The one concerns the power over local politics, what forms it assumed, and how it 

changed between the municipalities of the 1860s and those of the 1930s. The right 

to vote is a power resource that can be measured, but is says nothing about – and if 

so, how – this power was exercised. Nor does it take into consideration alternative 

power resources.  

   The second refers to municipal representation. This thesis attempts to answer in 

what way the elected representative’s commission changed when the municipali-

ties were modernised. The problem is rooted in theories regarding vote of confi-

dence and modernity.  

The term political culture, which dates back to Almonds and Verba’s classic study of 

1963, The Civic Culture, is a central element in the analysis. More recently, the term 

has been associated foremost with political scientist Robert Putnam's theories on 

social capital. But what does it stand for? British sociologist Anthony Giddens sees 

political culture as a compilation of rules and resources – standards and values that 

limit or facilitate political action. Political action occurs in the interaction between 

political culture, conscious actors and an external society. Analysing political cul-
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ture in a past tense is therefore a matter of attempting to understand the participat-

ing actors given the context in which they lived and worked.  

   The dissertation follows a hermeneutic science tradition. The empirical survey 

comprises a comparative case study between the municipalities of Ytterlännäs and 

Stigsjö, both near the city of Härnösand in the north of Sweden. After the mid-

1800s, a large-scale industry for wood products evolved in this region, affecting 

some municipalities more than others. 

   In the one municipality, Ytterlännas, the new sawmills were introduced early.The 

first steam saw started operating in 1861, marking the start of a rapid and intense 

transition of economic and social conditions. Between 1860 and 1930, the popula-

tion grew from fewer than 2,000 to more than 7,000 residents. Almost twice as 

many made a living in industry and craftsmanship as in the agricultural sector in 

1930. The rapid development in Ytterlännäs stands in contrast to the much slower 

pace of the other municipality, Stigsjö, which retained its agricultural structure 

throughout the entire relevant period. Stigsjö had no industries and as recently as 

1930, three out of four residents still made their living from agriculture. Seen over 

the entire period from 1860 to 1930, the population grew a mere 20%.  

   The comparison between the municipalities makes it possible to analyse the im-

pending industrial society from two different poles. The source material consists 

primarily of minutes of meetings and voters’ registers from the municipalities’ 

archives, as well as daily newspapers, private correspondence and various associa-

tions’ minutes.  

 

The first part of the dissertation reviews the period between 1863 and 1900. This 

period begins with the implementation of the new local government ordinances 

and the adoption of the rules of local politics.  

   Who was entitled to vote in the municipality was determined by money, or more 

precisely, by how much a person earned and how much they paid in taxes. Most 

municipal residents had low incomes and therefore did not have the right to vote. 

The correlation between tax and voting rights was central. The municipality func-

tioned like a joint-stock company.Those who paid the most tax were also entitled 

to have the most influence. Given that taxes were paid, also legal entities such as 

joint-stock companies and estates also had the right to vote, as did women. The 

calculation of votes, so-called fyrkar, followed a standard plutocratic principle: no 

income, no tax and subsequently no votes. The greater the income, the more tax to 

the municipality and subsequently, the more votes allocated at the municipal meet-

ing. In other words, this was a voting system that in a remarkable way allocated 

the power to the municipalities’ most affluent residents. If the income was great 

enough, one single voter – an individual or a company – could hold a majority of 

the votes at a municipal meeting.  

The deciding power was exercised through kommunalstämman. This municipal 

meeting served as a town meeting, or a shareholders meeting, to which those enti-
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tled to vote were invited at least three times a year –though more often in actuality 

– to make decisions and appoint elected representatives. Participation was volun-

tary, but all who lived in the municipality were obliged to comply with the deci-

sions taken at the meeting.  

These rules of local politics remained virtually unchanged until the turn of the 

century.  

 

Ytterlännäs – a corporate municipality  

In Ytterlännäs, the industrial trend meant that the electoral power was significantly 

redistributed, passing in particular from the farmers to the sawmill companies. The 

trend accelerated in connection with the early-1870s economic boom when the 

sawmill companies’ votes multiplied in just a short time. In 1875, the two largest 

companies, Graningeverken and Väja Ångsåg, held the majority of the votes at the 

municipal meeting. Meanwhile, the farmers became the biggest losers. The more 

votes the companies acquired, the less valuable became the farmers' votes.  

   This change in electoral power eventually had ramifications for local politics. 

Throughout the entire 1860s, the farmers had the upper hand at the municipal 

meetings; among other things, they held most of the important representative posi-

tions and had successfully stonewalled elementary school investments. A new 

chapter began in the spring of 1871 when Johan Erland Gavelius – the director of 

Graningeverken – took over as chairman of the municipal meeting. Gavelius en-

tered local politics backed by the company’s powerful share of votes with the am-

bition to modernise the municipality in concert with the emerging new society. To 

meet the needs of a rapidly growing labour population, the municipality had to 

invest more than previously in the principal areas of elementary school and wel-

fare. The farmers, however, did not want to relinquish their former influence or 

agree to the large-scale investments, which consequently placed the farmers and 

the companies on a collision course from then on.  

 Extensive investments, financed in part with borrowed money, were made in ele-

mentary schools, welfare and infrastructure during the latter part of the 1870s, and 

the 1880s and 1890s in particular. Several new schools and teaching positions were 

set up. Welfare underwent a major restructuring and the municipality invested in 

the railway. In just a short time, the municipal economy went from minimal and 

limited to expansive and capitalistic. The driving force behind this trend was the 

sawmill companies. 

   The new local political landscape was distinguished in part by the sawmill com-

panies’ electoral hegemony, and in part by constant conflicts between the farmers 

and the corporations. With their many votes, the companies held the winning 

cards. They did however have one weakness, namely that their votes were less 

valuable in an economic downturn. The electoral power was highly susceptible to 

the state of the economy. The better business was, the more votes and vice versa. 

Between the boom of 1875 and the recession of 1880, Graningeverken’s votes tem-
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porarily dipped from 32,449 to “a mere” 4,454 votes. When the economy recovered, 

the company recovered its votes too. These fluctuations in electoral power were 

conveyed to local politics. This dissertation demonstrates a correlation between the 

economic situation and voting frequency. For the companies' opponents, farmers 

and others, it was critical to act during a recession when they stood a realistic 

chance of overriding the corporations in a vote, akin to something like a “voting 

cycle”. This explains why important decisions about elementary school and wel-

fare passed municipal meetings unchallenged during parts of the 1870s and 1880s. 

It was not because all those entitled to vote agreed on the matter, but because there 

was an economic boom. In times of prosperity, the mere knowledge of the corpora-

tions’ many voting rights was sufficient for the corporate leaders’ agenda to pre-

vail.  

 

Stigsjö – the farmers’ municipality  

The situation was different in Stigsjö. Industrialisation failed to occur, allowing the 

farmers to retain the electoral power throughout the entire period. Most of the 

votes were divided among some one hundred self-employed small farmers. This 

means that there was no hegemonic holder of votes. Because there was little other 

trade and commerce than agriculture, the state of the economy was not significant 

in terms of the distribution of votes.  

   In the 1860s and 1870s, local politics was marked by compromises and a good 

climate of cooperation. Voting was seldom necessary. With few exceptions, only 

the farmers had a say, which was not that strange. They had the voting rights on 

their side, and without any corporate leaders or other individuals of position in the 

municipality, they topped the social ranking. 

   The start of the 1880s brought with it a period of open conflicts, stemming from a 

feud regarding where the main road should run through the municipality. The 

villages on each side of a lake campaigned for the road to pass by them. The feud 

resulted in several voting sessions and the organised mobilisation of votes before 

important municipal meetings.The increasingly tense atmosphere in the munici-

pality was also evident when electing representatives, pitting the candidates of 

different fractions against each other. Compared with the conflicts in Ytterlännäs at 

the same time, there was one important difference. The situation in Stigsjö was one 

of temporary conflicts between villages and individuals, not a structural opposi-

tion between different social groups.When the road issue was resolved once and 

for all, grounds for future conflict were eliminated. By the turn of the 20th century, 

peace had been restored and there was seldom need to vote once again. 

 

The second part of the dissertation deals with the period 1900-1930. This period 

was distinguished by how voting right reforms altered the power situation in the 

municipalities and by the admittance of political parties in the local arena.  
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   The plutocratic voting right was phased out in stages starting 1901. Universal 

and equal voting rights for men and women were adopted in 1919, the same year 

the resolution was adopted that all municipalities with more than 1,500 residents 

(which qualified both Stigsjö and Ytterlännäs) should switch to representative gov-

ernment. In the spring of 1919, men and women, rich and poor went for the first 

time to the polling stations under formally equal terms to elect members to the 

new representative assembly, kommunalfullmäktige, referred to as the municipal 

council.  

   In Ytterlännäs, the period between 1860 and 1900 was marked by the way in 

which the sawmill companies and their directors took control over the municipal-

ity with the help of the income-related voting right. The period after the turn of the 

century is characterised instead by controversy between the company directors 

and the emerging labour movement. Workers began to organise themselves in 

unions and politically in 1906 and 1907, although it did take a while before this had 

any ramifications for local politics. Although the voting reforms of 1901 and 1909 

resulted in a gradual reduction of the company's votes, and although the workers’ 

votes gradually increased due to these same reforms, the workers had considerable 

difficulty in becoming part of local politics. And the obstacle was not voting rights. 

 In fact, the workers in Ytterlännäs had more votes than the farmers as early as the 

1880s. The farmers took part in the local politics but the workers did not. Why? 

There are several possible explanations for this, all related to political culture. One 

is that the workers did not have the same long-standing tradition as the farmers of 

attending municipal meetings. A second is a purely practical reason, in as much as 

they were unable to leave work to the same extent. A third may be that many were 

uncomfortable opposing their employer. 

   Up until 1915, company directors and farmers continued to control the munici-

pality in the same way as earlier. Only in exceptional cases were workers elected to 

municipal representation positions, and then only for less prominent positions. A 

clear shift in power came first in connection with the transition to municipal coun-

cils in 1919 when the voting procedure became more anonymous and voters were 

required to make an effort only every fourth year. The social democratic party 

secured a majority of the seats in the first municipal council election – a majority 

that was reinforced in coming elections in the 1920s and 1930s. Meanwhile, contro-

versy in local politics intensified, suggesting that the battle between the classes was 

waged in the municipal arena. 

   No such controversy existed in Stigsjö. The farmers continued to head up the 

municipality, before and after the reform of 1919. Because there were no major 

conflicts, there was no base for rapid party politicisation. The election was ar-

ranged for the transition to representative government, and a list drafted in con-

sensus. Furthermore, voters were encouraged to stay away from the polling sta-

tions. One person was appointed to submit the single vote needed to render the 

election formally valid. This method was adopted in elections throughout the 
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1920s. When party politics eventually did gain ground, just before the 1934 elec-

tion, it was not because local politics in itself had changed. Instead, the explanation 

is that the party political election form had become the standard throughout the 

country, which prompted compliance.  

 

   Seen over the entire studied period, two aspects deserve to be brought to light.  

 The first is how municipalities and local politics were party politicised and came 

to be tied to ideological demarcations in society. There was no mention of municipal 

politics in the 1800s. Indeed, municipal and politics were strictly separated. The rea-

son for this was that local politics, referred to as municipal, were viewed as non-

political and unaffiliated with the political controversies addressed at national level. 

It is, incidentally, the reason why this dissertation consistently refers to local politics 

instead of municipal politics. Local politics is an analytical term for the exercise of 

power at municipal levels, while municipal politics is a concept considered at the 

time to be a compilation of two completely different phenomena in society. From 

the turn of the 20th century and up to the 1930s, the boundaries between municipal 

and political were obliterated. Municipal politics made its debut.  

   Political scientist Bernard Manin imagines how an older culture, called parlia-

ment government, is replaced by a more modern culture, called party government. 

The older culture was distinguished by the fact that the elected representative's 

seat was tied to the individual, which lead to independent representatives and 

open discussions in policy-making assemblies. By organising politics via political 

organisations, the contract between the voters and the representatives was re-

placed by a contract between voters and political parties. This in turn resulted in a 

loss of independence for the elected representatives and a loss of stature for the 

policy-deciding assembly. This study has observed a similar trend at the municipal 

level. 

   The second aspect refers to how the elected representative’s commission and 

terms changed with the modernisation of the municipalities and the expansion of 

their operations. According to the 1862 ordinance, a municipal representation 

commission was an obligation that could not be declined without a legitimate rea-

son, such as old age. Moreover, all commissions were to be carried out without any 

remuneration of any kind. Instead of a fee, fines were imposed on those absent 

from the meetings. The purpose of these strict rules, i.e. coercion and no pay, was 

that commissions were intended to be an honourable sacrifice on behalf of society, 

and not a way of earning money. Furthermore, the idea was that a commission 

could be shared by several people. 

   Because there was no particular municipal administration, elected representa-

tives had both policy-making and administrative duties. Confidence in the indi-

vidual was not the only criteria for a municipal representative. Around the late 

1800s, there were three different forms: representation of the municipality's differ-

ent villages, representation of different professions, and representation of particu-



 

267 

 

lar skills. Which was most important varied depending on the duties to be per-

formed, but there was a rotating concept that everyone was obliged to shoulder 

their part of the responsibility. 

   In Stigsjö and Ytterlännäs, the forms of elected representation changed most em-

phatically during the studied period.  

   Prior to 1900, coercion and fines were a reality in both municipalities. The disser-

tation reveals several examples of individuals who were elected to representative 

commissions against their will and forced to remain in office. There was, in princi-

ple, no remuneration. The gradual growth of municipal operations, including lar-

ger budgets, more areas of responsibility and more citizens, made the lack of re-

muneration for elected representatives indefensible. The 1920s and 1930s brought a 

reorganisation of the municipal administration. In Ytterlännäs, a separate office 

was organised in 1926, referred to as the municipal offices. An official, a municipal 

clerk, was hired full time and assumed responsibility for the administrative duties, 

leading to yet another division between the municipality’s policy-making and ad-

ministrative duties. At the same time, a resolution to issue remuneration to elected 

representatives was adopted. Stigsjö followed a similar process, albeit more slowly. 

Two cases of municipal embezzlement in the 1920s and 1930s resulted in new rou-

tines, that entailed hiring the chairman of the municipal board as the municipal 

clerk on a part-time basis so that remuneration could be paid for services rendered. 

   In summation, the dissertation has shed new light over a formerly relatively 

overlooked part of the Swedish modernisation process or, in other words, events 

that unfolded at local levels related to political culture.  
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