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Förord 
 

 
”Fugit irreperábile tempus” (Vergilius). Citatet påminner oss om den tidens flykt vi i 

vardagen oftast med framgång lyckas hålla distans till. Så kommer ibland stunder 

då den ändock tränger sig på, gör sig påmind och blir till realitet, en deadline för 

en artikel passeras, eller kanske en pensionering. Professor Börje Harnesk går i 

pension i början av år 2012. Vi som känner Börje vet att det inte kommer att bli tal 

om någon större omställning i hans tillvaro. För honom kommer pensionen när-

mast att betraktas som ett livslångt forskningsstipendium illustrerat med en liten 

travestering av Senecas ord ”Ótium sine investigatio (i original lítteris) mors est et 

hóminis vivi sepultúra”.  

   Som den blott andre i raden av innehavare av professorsstolen i historia vid 

Mitthögskolan/Mittuniversitetet har Börje Harnesk haft en stor utmaning i att byg-

ga upp såväl forskningsmiljö som forskarutbildning i ämnet. Flera av oss som 

medverkar i denna bok har haft förmånen att vara med i det arbetet. Vi har på nära 

håll kunnat följa såväl det idoga vardagsarbetet med att positionera den nya insti-

tutionen i det svenska historikersamhället som hans sätt att med skarp kritisk blick 

forma det högre seminarium som under hans ledning på ett kreativt och för inte 

minst doktoranderna fruktbart sätt visat på inte bara vikten av teoretisk medve-

tenhet och empirisk tyngd utan kanske än mer historieforskningens beroende av 

dem båda.  

   Som historiker intar Börje Harnesk en hållning, förankrad i en förvissning om 

historiens relation till ett faktiskt existerande förflutet, liksom synen på histori-

kerns uppgift, att i sin forskning nå så nära förståelsen av denna förflutna verklig-

het som möjligt. Likväl har han med nyfikenhet försökt förstå de postmodernistis-

ka strömningar och den ‛linguistic turn‛ som påverkat historievetenskapen under 

de senaste decennierna. Såväl miljön vid Mittuniversitetet som den vid Umeå uni-

versitet, där Börje tidigare varit verksam, har kunnat dra fördel av det rättframma 

och ofta skarpt avklädande sätt på vilket han med sina frågor visat på brister just i 

banden mellan teoretisk överbyggnad och empirisk grund.  

   Ett annat drag som präglat Börje Harnesk som forskare är att han haft det mod 

som inte sällan behövs då med Ciceros ord ”grammátici certant et adhuc sub iúdice lis 

est”. Det vill säga modet att ifrågasätta vad andra redan tagit för belagda teser, 

men som i själva verket vilat på ytterst vaga antaganden som aldrig bekräftats av 

empiriska studier, men som genom sitt upprepande och hänsyftande till etablerade 

forskare vunnit position av belagda ‛sanningar‛.  



10 

 

   Ett förord bör inte vara alltför långt och detta förord har på intet sätt ambitionen 

att spegla Börje Harnesks insatser och bidrag till historievetenskapen. Vi som 

medverkar i denna bok vill med dess utgivning visa vår aktning och respekt för 

dig som historiker men i lika utsträckning vår uppskattning av att genom att arbe-

ta tillsammans med dig också fått lära känna dig som vän. Vi vet, som antyds 

ovan, att du kommer att fortsätta din forskargärning som professor emeritus vid 

Mittuniversitetet och tror att denna koppling kommer att bli mångårig. Ty, för att 

avsluta med lånade ord av Cicero: ”Nemo est tam senex qui se annum non putet posse 

vívere”. 

 

Vännen 

Tomas Berglund 
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Katten på borgmästarens port 
Symbolik och social protest i en norrländsk stad 

 vid 1700-talets början 

 

Jonas Liliequist 

 

 

Inledning 
I skrivande stund har snart trettio år passerat sedan Robert Darnton publicerade 

sin analys av den stora kattmassakern på rue Saint-Séverin.1 Då, i det tidiga 1980-

talet, framstod Darnton tillsammans med Carlo Ginzburg, Natalie Zemon Davies 

och Peter Burke, som banbrytare för något helt nytt och spännande inom historie-

forskningen. Programförklaringen – att historikern ska närma sig sitt källmaterial 

på samma sätt som en antropolog som reser till en främmande kultur och försöker 

förstå denna ‛inifrån‛ på dess egna villkor ‛from the native’s point of view‛, öpp-

nade nya perspektiv och möjligheter. Helst, skriver Darnton, skall man börja med 

de områden där den historiska kulturen förefaller som mest ogenomtränglig. Just 

när man märker att man inte förstår meningen och poängen med ett fenomen som 

verkar betydelsefullt för den historiska samtiden, just då är man något på spåren.2 

Det kan vara ‛ett skämt, en rit, ett ordspråk‛. Carlo Ginzburg utvecklade ett lik-

nande resonemang i sitt ‛ledtrådsparadigm‛ där historikern liknas vid en detektiv 

– nyckeln till förståelse finns att söka i de små detaljerna.3 I bakgrunden skymtade 

den amerikanske kulturantropologen Clifford Geertz’ begrepp ‛thick description‛ 

som gemensam inspirationskälla för denna nya historiska antropologi eller mikro-

historia som Ginzburg föredrar att kalla det.4  

 

Den stora kattmassakern på rue Saint-Séverin – än en gång 

Medan Geertz mest kända analys handlar om en tuppfäktning på Bali, tog sig 

Darnton an det förment lustiga i en kattmassaker. I denna Darntons mest omtalade 

studie, leds läsaren in i ett tryckeri i Paris mot slutet av 1730-talet för att ta del av 

gesällernas och lärlingarnas liv i en tid av hårdnande sociala villkor och växande 

motsättningar mellan hantverkare och mästare. I fokus står de två lärlingarna 

                                                 
1 Darnton, 1984, 1987. 
2 ‛Inledning‛ i Darnton, 1987, s. 8. 
3 Ginzburg, 1989. 
4 Geertz, 1973. 
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Jérôme och Léveillé som tvingades sova i ett smutsigt och iskallt kyffe, och hålla till 

godo med matrester som inte ens dög åt katterna. Längst ner i tryckeriverkstadens 

sociala hierarki, tvingades pojkarna stiga upp först av alla i gryningen och passa 

upp både på gesällerna och mäster under ständiga okvädinsord och utskällningar. 

Värst var kanske ändå alla herrelösa katter som ylade nätterna igenom utanför 

deras sovrum samtidigt som mäster och hans hustru sov i godan ro längre in i 

gårdshuset. Pojkarna får nu idén att hämnas och Léveillé kryper upp på taket och 

ylar och jamar utanför mästers sovrumsfönster. Efter två sådana nätter beordrar 

mästers hustru å sin mans vägnar lärlingarna att göra slut på katterna, men att 

absolut inte röra hennes egen älskade Grållan. Det första lärlingarna gjorde var 

förstås att slå ihjäl Grållan och sedan startade en formidabel kattjakt med bistånd 

av gesällerna. Halvdöda katter samlades ihop och en låtsasrättegång hölls inför 

alla verkstadens anställda varefter katterna dömdes till döden, gavs sista smörjel-

sen och hängdes upp i en galge, allt till rungande skrattsalvor.  

   Detta förklarade Nicolas Contant vars tryckta skildring utgör den enda källan till 

händelsen, var det lustigaste som någonsin hände under hans tid i tryckeriverk-

staden på rue Saint-Séverin. Men vad var det då som var så lustigt frågar sig Darn-

ton. Kattmassakern var ett förtäckt angrepp som genom att anspela på välkända 

symboliska innebörder och ceremonier fick mäster och hans hustru att framstå som 

löjliga figurer utan att ge dessa någon formell förevändning att straffa eller avske-

da sina arbetare. I fokus stod katternas rituella och symboliska värden som utnytt-

jades skickligt för att inte bara antyda en symbolisk våldtäkt av mästers hustru 

(genom dödandet av Grållan) utan också framställa mäster själv som hanrej. Men 

roligast av allt var husbondfolkets vanmakt inför de symboliska kränkningarna. Så 

skulle Darntons tolkning kunna tolkas.  

   Darntons analys fick välförtjänt uppmärksamhet men har genom åren också ut-

satts för hård kritik. Först ut var den franske idé- och kulturhistorikern Roger 

Chartier.5 Chartier kritiserade Darnton för att ha använt en alltför vid och oprecis 

definition av symbol utan hänsyn till den historiska samtidens egen definition som 

var betydligt snävare och av en direkt representerande karaktär av typ lejonet re-

presenterar mod och tapperhet. Symboler är tecken men alla tecken i en kultur är 

inte nödvändigtvis symboler med en djupare innebörd. Darntons vida och ohisto-

riska definition leder inte bara till övertolkningar utan också till ett godtyckligt och 

selektivt urval av vilka handlingar och yttranden som ska ges en symbolisk inne-

börd. Vidare framhåller Chartier att symboler är instabila, föränderliga och tvety-

diga med flera möjliga innebörder. Det är därför vanskligt att som Darnton gör 

bygga upp en symbolisk repertoar som gällande för ett visst ögonblick i en viss 

kultur med stöd av exempel från europeisk folklore som dokumenterats på olika 

platser och vid skilda tidpunkter under en period av flera hundra år.  

                                                 
5 Chartier, 1985, s. 682-695. 
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   Men Chartier går ett steg längre – kan man verkligen anta att symboliska former 

och innebörder bildar sammanhängande system som delas av alla i en kultur på 

samma sätt som ‛luften vi andas‛?  

 

Kulturrelativism och historisk antropologi 

Antagandet om att mänskliga aktiviteter präglas av kulturella och symboliska sy-

stem med en inre sammanhängande logik var något som starkt förknippades med 

den nya historiska antropologin. En tidstypisk förebild är Hildred Geertz kritik av 

Keith Thomas klassiska studie Religion and the decline of magic från 1971.6 Thomas 

reducerade enligt Geertz 1600-talets bruk av magi till en fråga om frustration över 

tillvarons osäkerhet där magiska medel svarade mot omedelbara psykologiska 

behov utan att tillskrivas några rationella innebörder eller inbördes sammanhang. 

Sådana funktionalistiska förklaringar innebar enligt Geertz inte bara att göra våld 

på den kultur som inte sammanställdes i religiösa doktriner utan också att reduce-

ra magi till ett allmängiltigt psykologiskt fenomen. Den debatt om olika ‛world 

views‛ och kulturers inre logik som denna typ av kritik gav upphov till drevs vi-

dare mot en alltmer radikal relativism där kulturer inte längre kunde jämföras med 

varandra.7 

   Darnton går aldrig så långt, tvärtom hävdar han envetet i sitt svar till Chartier att 

skämt och symboliska anspelningar mycket väl låter sig översättas från en kultur 

till en annan.8 Det som förenar är inte de symboliska innebörderna i sig själva utan 

själva grammatiken – sättet att konstruera ett skämt genom metonymier och meta-

forer som uttryck för ett och samma grundmönster i det mänskliga tänkandet. 

Darnton griper här tillbaka på Claude Levi Strauss’ och andra antropologers upp-

görelser med en äldre tids kulturrelativistiska föreställningar om ‛pre-logiska‛ och 

‛primitiva mentaliteter‛ som tänktes stå i skarp kontrast till det moderna tänkan-

dets postulerade monopol på rationalitet.9 Att tänka i binära motsatspar och skapa 

ordning genom att klassificera och kategorisera utgör en del av detta universella 

grundmönster. Positionen i klassificeringssystemen bestämmer en företeelses sym-

boliska värde. Tvetydigheten är av särskild betydelse. Katter till exempel och i 

synnerhet hushålls- och sällskapskatter, lever både i människans och djurens värld 

och har därför ett högt symboliskt bruksvärde – sällskapsdjur är helt enkelt ‛bra 

att tänka *med+‛ som Lévi-Strauss en gång uttryckte det.10 Det räcker alltså inte 

som Chartier föreslår att utgå från definitionen av ordet symbol i ett 1700-tals lexi-

kon som normerande för hur folk faktiskt gick tillväga för att manipulera tecken 

och dess olika innebörder, än mindre för att skapa en användbar analytisk katego-

                                                 
6 Geertz, 1975, s. 71-89.  
7 Debatten och de olika ståndpunkterna sammanfattas i Lukes, 2007, s. 591-606. 
8 Darnton, 1986, s. 218-234. 
9 Se framför allt Det vilda tänkandet (sv. ö. 1983). En bra översikt av Levi Strauss analyser och teoretiska 

perspektiv ges av Leach, 1974. 
10 Lévi-Strauss, 1963, s. 89. 
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ri. Istället bör historikern vända sig till den antropologiska erfarenheten, det är 

Darntons slutsats. 

   Vad Darnton däremot inte gör är att bemöta Chartiers påstående om ett selektivt 

urval av symboliska innebörder ur ett spretigt folkloristiskt material. Det som 

Chartiers kritik utmynnar i är till sist ett krav på mer noggranna empiriska belägg 

för att de symboliska innebörder som Darnton för fram, verkligen omfattades av 

den historiska samtiden i 1730-talets Paris. Inte heller anstränger sig Darnton sär-

skilt mycket för att diskutera det faktum som också påpekas av Chartier, att hela 

analysen faktiskt bygger på en text som författats ett par årtionden efteråt, inom en 

viss självbiografisk genre. Detta sistnämnda faktum öppnade snart för en ny och 

än mer skarp kritik i takt med tiden och nya teoretiska strömningar. 

 

Poststrukturalistisk kritik – att läsa historiska källor som texter 

I en artikel från 1991 går Harold Mah, likaså kultur och idéhistoriker, till hårt an-

grepp mot Darntons analys.11 Enligt Mah läser Darnton berättelsen om kattmassa-

kern som ett direkt och oförmedlat vittnesmål om en autentisk folklig kultur sam-

manhållen av gemensamma symboler och idéer som alla var införstådda med. 

Bortsett från att vi inte ens kan veta säkert om händelsen faktiskt har ägt rum, så 

blir resultatet av en sådan utgångspunkt att Darnton måste undertrycka textens 

innehåll. Vissa metaforer väljs ut medan andra ignoreras och vad värre är – slutet 

av berättelsen tas inte med. Här får läsaren veta att Jérôme och Léveillé kort efter 

massakern faktiskt anges av kocken för att ha dödat Grållan, detta efter att de hade 

stulit vin och mat från husbondens bord, något som kocken fått skulden för. Bägge 

kastas ut ur tryckeriverkstaden men i sista stund tas Jérôme till nåder och får åter-

vända. Han möts nu av gesällernas hån och blir i sin tur vederbörligen utskrattad. 

Lärlingarnas hämnd på mäster och hans fru neutraliseras av mästers motåtgärder. 

Katträttegången balanseras av lärlingarnas bryska avsked, skrattet mot mäster 

förtas av det hånfulla utskrattandet av Jérôme. Kvar blir en sensmoral som inte alls 

handlar om de underordnades triumf utan om ordningens återställande och det 

fruktlösa i att göra uppror. Det är så berättelsen ska uppfattas – som en redigerad 

text vars ärende är att konstruera en historia med ett visst politiskt budskap, inte 

som en autentisk återgivning av faktiska händelser. 

   Men Mahs kritik är långt radikalare än så. Tråden från Chartier tas upp för att 

drivas ännu längre. Darntons utgångspunkt att gesällerna och lärlingarna handla-

de i symbolisk maskopi med varandra vilar enligt Mah på två antaganden om den 

historiska verkligheten som båda är lika falska. För det första att det finns ett gene-

rellt idiom av symboliska betydelser i varje kultur som alla är införstådda med, och 

för det andra att dessa betydelser skulle kunna kommuniceras på ett transparant 

och omedelbart sätt i ord och handlingar och särskilt då i face-to-face situationer. 

Inte heller det senare antagandet kan tas för givet. Yttranden och gester är inte mer 

                                                 
11 Mah, 1991, s. 1-20. 
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autentiska och entydiga än berättande texter. Föreställningen om en ‛ren‛ och 

‛oförvanskad‛ kommunikation är en illusion. Mah  citerar den franske poststruk-

turalisten Jacques Derridas  ord om den ‛västerländska metafysiken‛ som typiska 

för Darntons strävanden: ‛the longing for coherence of a transparent primary or 

natural authenticity, the anxiety that such coherence is impossible, and the attempt 

to conceal that anxiety by generating textual omissions and equivocations, false 

dichotomies and hierarchies‛.12 Någon autentisk sammanhängande kultur av ge-

mensamma symboliska innebörder finns helt enkelt inte i sinnevärlden. Den histo-

riska verkligheten är alltid i någon mening ‛förvrängd‛, osammanhängande och 

fylld av motsägelser – detta är kontentan av Mahs kritik. Därmed skjuts också 

Darntons hela historisk-antropologiska projekt i sank. Istället för att jaga en inbil-

lad autentisk verklighet bör historikern betrakta historiska utsagor och beskriv-

ningar som verklighetskonstruktioner i analogi med litterära texter. Darnton gör 

precis tvärtom – i sin iver att komma åt en svunnen social praktik läser han en 

litterär berättelse skriven inom en viss genre som om den vore ett autentiskt vitt-

nesmål om en faktisk händelse.13  

 

Från textualisering till sociala handlingar och komparationer 

Femton år senare har pendeln svängt och Darnton kritiseras nu av den israeliske 

antropologen Don Handelman för att ha ‛textualiserat‛ historien och lämnat såväl 

den sociala praktiken som den historiska förändringen åt sidan.14 Darntons analys 

tycks visserligen vid en första anblick handla väldigt mycket om vad folk gör och 

hur de försöker påverka sin situation i ett visst sammanhang, men påpekar Han-

delman, handlingarna ger inte upphov till nya handlingar, de passas inte in i större 

och mer komplexa händelseförlopp. Vad Darnton gör är att frysa historien i korta 

ögonblicksbilder. Kattmassakern förvandlas till en serie ‛thick descriptions‛ i 

Clifford Geertz anda där analysens syfte är att avtäcka lager på lager av symbolis-

ka innebörder, inte att analysera historisk förändring. Detta kallar Handelman för 

‛atemporal microhistory‛ i motsats till den ‛prospective microhistory‛ som han 

själv förordar och som knappast låter sig praktiseras av andra än antropologer (att 

följa historien framåt genom en sorts deltagande observation). Intressant är ändå 

inspirationen från den brittiske antropologen Max Gluckmans försök att studera 

långa serier av vad han kallade för ‛sociala situationer‛ där perspektivet hela tiden 

växlar mellan mikro och makronivå.  

   Tillfällets och situationens betydelse för historiska aktörers beteenden har för inte 

så länge sedan betonats av Peter Burke – en annan av pionjärerna i 1970- och 80-

talens nya historiska antropologi.15 Med utgångspunkt från begreppen performance 

                                                 
12 Mah, 1991, s. 13. 
13 Darnton intar en betydligt mer nyanserad hållning på denna punkt i sitt svar till Chartier; Darnton, 

1986, s. 22. 
14 Handelman, 2005, s. 29-52. 
15 Burke, 2005, s. 35-52. 
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och occasionalism diskuterar Burke ett perspektiv som luckrar upp föreställningar 

om att människors handlande följer fasta och enhetliga system av normer och 

symboliska innebörder. Istället handlar det mer om repertoarer som kan varieras 

och improviseras. Termen occasionalism syftar just på att en och samma person 

kan bete sig på helt olika och till synes motstridiga sätt beroende på situation (vilka 

människor som är närvarande) och tillfälle (tidpunkt, lokal). Perspektivet ligger i 

linje med den franske antropologen Pierre Bourdieus utkast till en social hand-

lingsteori enligt vilken individer tillägnar sig samhällets normer och föreställning-

ar (habitus) som en uppsättning handlingsdispositioner öppna för variation, mani-

pulation och improvisation snarare än som tvingande konventioner.16 Att studera 

hur normer och föreställningar tillägnas, används och formas i människors sociala 

praktik blir mer intressant för historikern än att försöka rekonstruera abstrakta 

symbolvärldar. Det utesluter inte ett antagande baserat på att människor i alla 

tider har använt sig av analogier och liknelser och varit benägna att klassificera och 

skapa kontraster och att det därför är möjligt att förstå det roliga i till exempel en 

kattmassaker på 1700-talet. Tvärtom förstärker den senare tidens kognitionsforsk-

ning möjligheterna till sådana transhistoriska antaganden.17 

   Ett jämförande perspektiv skulle kunna tyckas vara naturligt för en studie som 

Darntons, men det lyser med sin frånvaro. Det kanske mest centrala i Darntons 

tolkning – anspelningarna på charivari och mäster som bedragen äkta man, är 

också det kanske sämst underbyggda. Tolkningen bygger på att gesällernas glam-

mande och katternas ylande påminde om en charivari och några antydningar i 

texten om att mästers hustru hade ett förhållande med sin biktfader – en ung präst 

som under en middag hade försvarat tesen att ‛det är klipskt gjort att sätta horn på 

sin äkta make och ingen synd att göra honom till en hanrej‛. Kombinationen av en 

darrig gammal chef, hans medelålders hustru och hennes ungdomlige älskare ut-

gjorde enligt Darnton ett stereotypt motiv för skämt och löje inom hantverkarvärl-

den, men det stannar vid ett påstående utan några försök att öka trovärdigheten 

genom exempel från andra beskrivna konflikter mellan mästare och gesäller i det 

samtida Paris, något som borde ha legat nära till hands. Att sådana exempel inte 

saknas, visar den franske historikern Arlette Farge i en studie byggd på rättsfall 

från 1700-talets Paris. Mästers hustru, konstaterar Farge utifrån sitt material, ut-

gjorde en ständig måltavla för lärlingar och gesäller i denna typ av konflikter och 

angreppen rörde alltid hennes sexualitet.18 Kritiken för att ha textualiserat historien 

framstår här som allra mest berättigad. Darnton tycks verkligen hellre vilja botani-

sera i folkloristiska arkiv och andra berättande texter än gå till källor vars uppgifter 

med stor säkerhet beskriver konflikter som verkligen har ägt rum och som skulle 

kunna ge en helt annan tyngd åt analysen. 

                                                 
16 Bourdieu, 1977. 
17 För en introduktion, se Dunér, 2010. 
18 Farge, 1989, s.126 ff. 
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   Just bristen på jämförande perspektiv är extra uppseendeväckande med tanke på 

att Darntons studie föregicks med bara några år av Peter Burkes Folklig kultur i 

Europa 1500-1800 – ytterligare en klassiker i den nya vågen av antropologiskt och 

etnografiskt inspirerad historia. Burkes centrala tes är att man ända in på 1800-talet 

kan tala om en europeisk folklig kultur som en mångskiftande enhet av återkom-

mande former, teman och genrer. Boken är en inbjudan till komparativa studier 

som märkligt nog inte fått något större genomslag med undantag för studiet av de 

europeiska trolldomsprocesserna. Darnton kritiserar socialhistorien för att över-

skatta kvantifieringar och underskatta det symboliska elementets betydelse, men 

man skulle också kunna säga att det hos Darnton finns en tendens att överskatta 

det unika i enskilda exempel och underskatta det jämförande perspektivets möj-

ligheter. Detta gäller även Natalie Zemon Davis och Carlo Ginzburg. Det är ett 

faktum att en del av mjölnaren Menocchios hädiska uttalanden också kunde utta-

las av en svensk 1600-tals bonde och att Martin Guerre hade flera kända motsva-

righeter i 1600-talets Sverige och Finland.19 Så är även fallet med kattmassakrer 

förstås, och detta är mitt vidare syfte – att analysera en svensk kattmassaker i den 

nära historiska samtiden i ljuset av Darntons analys. 

 

Om du mera hava vill< 
Natten mot söndagen den 9 september 1705 sattes en flådd katta upp på porten till 

borgmästaren i Luleå, Jacob Ruuths, hus. Bifogat fanns ett skrivet meddelande som 

lydde: ‛Om du mera hava vill, så skall du få kattefittan till‛. Några dagar senare 

sattes också kattskinnet upp på samma port. Händelsen väckte stort uppseende 

inte bara i staden utan också vida omkring i bygden, men det var först året därpå 

som de skyldiga kunde avslöjas och ställas inför rätta.20  

   I december 1706 åtalades handelsmannen Rudolph Hahns sextonårige son Abra-

ham tillsammans med pigan Anna och lappdrängen Ivar Andersson, bägge i tjänst 

hos samme handelsman Hahn, för kattdådet. Skandalen blev knappast mindre av 

att Rudolph Hahn vid denna tid innehade tjänsten som stadskapten och därmed 

också högsta ansvaret för säkerheten i staden.21 Lappdrängen Ivar erkände att han 

dödat och bundit upp kattan på borgmästarens port, men det hade skett på anstif-

tan av Abraham och pigan Anna. Varför, jo Anna hade berättat för Abraham att 

hon sett borgmästarens måg, rådmannen Arent Larsson och hans hustru, ‛köpa 

bort‛ rovor av några bönder från deras båtar på södra sidan om staden och de 

hade då i harmen över detta beslutat sig för att ‛skaffa dem färskt kött därtill‛.  

Vad var det då som var så uppseendeväckande med detta rovköp och varför just 

en katta? 

                                                 
19 Se t.ex. Liliequist, 1997. 
20 Luleå rådstugurätt, 12/12 1706, A:4-5, HLA. 
21 Luleå rådstugurätt, 3/5 1705, A:4-5, HLA. 
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   Episoden måste först sättas i samband med 1600-talets merkantilistiska närings-

politik och de svårigheter som inte bara Luleå utan också de flesta av de övriga 

relativt nygrundade städerna längs med den bottniska norrlandskusten hade att 

kämpa med. Staden Luleå grundades år 1621 samtidigt som Piteå och Torneå, följ-

da av Umeå året därpå. Bakom stadsgrundandet låg en merkantilistisk näringspo-

litik tillsammans med en strävan att etablera nya centra för den växande statliga 

och militära apparaten.22  

   Någon naturlig ekonomisk grund för ett stadsväsende fanns knappast och Luleå 

förde också länge en tynande tillvaro. Genom stadsprivilegierna och 1617 års han-

delsordinantia anmodades bondeallmogen i Luleå socken att föra sina varor till 

stadens torg för avsalu medan bönderna i Kalix socken kunde välja mellan Luleå 

och Torneå. Handeln skulle i merkantilistisk anda koncentreras till städerna. För 

varje vara som bonden förde in i staden krävdes tull samtidigt som handel på 

landsbygden utanför marknaderna förbjöds under beteckningen landsköp. Alla 

bondeköpmän uppmanades att istället flytta in till staden och bli borgare. Handeln 

mellan städerna var i sin tur hårt reglerad. Luleås borgerskap hade bara rätt att 

handla med de andra Västerbottensstäderna och Stockholm. Dessutom hade Lule-

ås borgare också rätt att idka handel med lappallmogen i Luleå lappmark på 

marknader i Jokkmokk och Gällivare, men först sedan kronans fogdar hade gjort 

sina affärer.23  

   Tanken med denna merkantilistiska politik var att bönderna skulle sälja sitt över-

skott i staden för att få pengar till utlagor och köpa vissa förnödenheter som inte 

producerades på landet. Stadsbefolkningen skulle å sin sida försörjas av böndernas 

produkter även om man också hade egna jordar och viss boskapshållning, samti-

digt som en del av överskottet kunde säljas vidare till främst Stockholm i utbyte 

mot andra efterfrågade varor för såväl den egna stadens som böndernas behov. 

Detta var en ekvation som hade svårt att gå ihop. Avstånden var stora och städer-

na små. Luleå hade vid sitt grundande endast 39 borgare och staden förde länge en 

tynande tillvaro. I 1704 års mantalsskrivning registrerades 266 personer varav 66 

borgare, 4 änkor och 6 båtsmän med hustrur, tjänstefolk och hemmavarande söner 

och döttrar. Till detta kom barn och gamla.24  

 

Stadsmerkantilism och försörjningskris 

Ur böndernas perspektiv var det både besvärligt och dyrt att forsla varorna till den 

begränsade marknaden i staden. Av tradition fanns också en utvecklad bondeseg-

lation som innebar att bönderna fraktade varor på egna fartyg till Stockholm och 

andra marknader söderut och som även fortsättningsvis var tillåten i viss utsträck-

ning. På landsbygden fortsatte bondeköpmän sin verksamhet eller också förvärva-

de man burskap i staden men satt ändå kvar på sina hemman och bedrev handel. 

                                                 
22 Westin, 1965, s. 217f.; s. 248f. 
23 Steckzén, 1921, s. 216ff. 
24 Luleå rådstugurätt, 13/2 1704, A:4-5, HLA. 
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Många borgare som bodde i staden hade också kvar sina gårdar på landet. Detta 

resulterade i en dubbelhet i borgerskapets inställning som bäddade för ständiga 

inre konflikter i städerna.  

   I Luleå beklagade sig borgmästare och råd under 1700-talets första år över borga-

ren Pål Andersson Ström för att han satt på sitt hemman i Råneå och bedrev han-

del tvärt emot kungliga förordningar liksom borgmästare och råds förmaningar. I 

mars 1704 ställdes ultimatum – om han inte flyttade till staden före valborgsmäs-

soafton skulle han uteslutas ur stadens societet.25 Som villkor för att få burskap 

måste en borgare lova att iaktta förbudet mot landsköp. Å andra sidan klagades 

över det oskick som ‛en var‛ hade tagit sig före att tvärt emot alla förbud resa ut 

på landet med kramvaror och annat för att handla direkt med bönderna.26 Medan 

det gång på gång blev ‛enhälleligen samtyckt‛ på rådstugan att ingen må understå 

sig att resa på landsbygden och handla, anhöll borgmästaren och rådet samtidigt 

om lättnader i bestämmelserna. I november 1703 beslöts att en skrivelse skulle 

avgå till landshövdingen med anhållan om att borgerskapet måste få resa ut på 

landet och köpa hö och föda för sitt uppehälle eftersom inga bönder kom in till 

torget med varor.27 

   Stadens ledning befann sig således i ett dilemma, slitna mellan plikten att följa 

statens påbud och slå vakt om stadens privilegier å ena sidan och att tillgodose 

stadens behov å den andra. Balansgången märks tydligt i ett av de fall där han-

delsman Johan Ström döms för landsköp men förskonas från böterna ‛denna 

gång‛ samtidigt som man återigen slår fast förbudet att resa omkring på lands-

bygden vid 40 marker silvermynts vite.28 Det är alltså mot denna bakgrund som en 

av stadens ledande personer påträffas i färd med att själv bryta mot förbudet i 

smyg. Rovorna var ju varken förtullade eller sålda på torget och dessutom inköpta 

från båtar utanför stadsgränsen. Att kattan bands på borgmästarens port var inte 

heller konstigt – Arendt bodde tillsammans med sin hustru i samma hus som sin 

svärfar vilket inte var ovanligt. Det tycks tvärtom ha varit legio att egendomen och 

rörelsen överfördes genom döttrar och att mågen flyttade in och sönerna flyttade 

ut snarare än vice versa: ytterligare två mågar fanns inneboende hos sina svärfäder 

i Luleå vid denna tid, men bara en gift son med hustru.29 

 

Ryska krigsfångar 

Men upprördheten måste också ses i perspektivet av de speciella svårigheter och 

omständigheter som drabbat Luleå under 1705. Det tycks som att försörjningssitua-

tionen hade blivit allt mer ansträngd i staden under 1700-talets första år. De som 

                                                 
25 Luleå rådstugurätt, 7/3 1704, A:4-5, HLA. 
26 Luleå rådstugurätt, 19/12 1703, A:4-5, HLA. 
27 Luleå rådstugurätt, 5/9 1703, A:4-5, HLA. 
28 Luleå rådstugurätt, november 1704. A:4-5, HLA. 
29 Mantalsskrivningslängd Luleå rådstugurätt, 13/2 1704, A:4-5, HLA. För betydelsen av bandet mellan 

svärfar och svärson i städer, se Karlsson Sjögren, 2006, s. 58, och Lamberg, 2001, s. 92-96. 
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fick klä skott för detta var förstås stadens styrelsemän. Situationen förbättrades 

inte av de olika pålagor och inkvarteringar som drabbade borgerskapet med an-

ledning av det pågående kriget. I november 1704 meddelades från landshövdingen 

och Kungliga Defensions kommissionen att femton ryska krigsfångar skulle trans-

porteras till staden från Stockholm och hållas under bevakning. Borgerskapet till-

sades nu att skaffa sig ‛gevär‛. Ett borgargarde organiserads under befäl av råd-

mannen Jöns Jönsson som utsågs till stadskapten. De ryska krigsfångarna som 

anlänt i december insattes tills vidare i Rådstugans arrestkammare men flyttades 

snart över till gamla rådhuset som hädanefter kom att kallas för fånghuset. En 

vaktstyrka tillsattes rotevis och borgerskapet förbjöds att resa från staden utan att 

ha skaffat någon ersättare.  

   Krigsfångarna fordrade förstås mat och andra förnödenheter som skulle tillhan-

dahållas av borgarna mot betalning efter en särskild markegångstaxa. I den redan 

ansträngda försörjningssituation som staden tycks ha befunnit sig i, innebar detta 

naturligtvis ytterligare en påfrestning. Vakthållningen var också betungande – 

varje dygn gick till en början sex personer vakt, senare minskades vaktstyrkan till 

fem personer per dygn. Borgarnas tjänstefolk förbjöds nu helt att lämna staden. En 

del borgare tycks ha försökt kringgå vaktskyldigheten genom att skicka unga poj-

kar. Andra inställde sig kraftigt berusade. Klagomål mot vaktstyrkans uppträdan-

de framfördes och Jöns Snickare befalldes att göra en ‛trähäst‛ för bestraffning av 

såväl fångarna som vaktmanskapet.30 Trähästen var ett straffredskap som var ut-

format som en häst med en skarp rygg på vilken delinkventen sattes under en viss 

tid med tyngande vikter i fötterna. Att rida trähästen var inte bara fysiskt smärt-

samt utan också framför allt skamligt, i synnerhet för en vuxen man. Trähästar 

tycks redan ha funnits i flera andra norrländska städer, men i Luleå var detta första 

gången någon sådan ställdes upp på torget.31 

 

Trähästen – djurs symboliska bruksvärde 

Uppsättandet av trähästen tycks ha varit den utlösande gnista som fick missnöjet 

med vakthållningen och försörjningssituationen att bryta fram. En vinternatt hade 

någon slagit av trähästens huvud och bundit fast den på rådmannen och tillika 

stadskaptenen och chefen för vaktstyrkan, Jöns Jönssons, port, med en påskrift 

med röd krita: ‛Om du mera hava vill, så skall du få rumpan till.‛ Kort därefter 

blev också bakdelen av trähästen uppbunden på borgmästarens port. Domboken 

ger inga upplysningar om någon av vaktmanskapet verkligen hade tvingats sitta 

på hästen, men redan uppenbarelsen av detta straffredskap var säkert provoceran-

de. Ett försök att införa trähästen som straffredskap vid Ljusne bruk i Hälsingland 

slutade lika illa. På natten hade bruksfolket kastat omkull hästen och låtit hugga 

                                                 
30 Luleå rådstugurätt, 18/2 1705, A:4-5, HLA. 
31 I Härnösand dömdes redan år 1677 två pojkar att sitta på trähästen som straff för stöld; Bucht, 1935, s. 

440. 
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sönder dess öron och näsborrar.32 Trähästen eller trämärren som den också kalla-

des, var verkligen illa omtyckt. Trähästens uppbindande smittade av sig och 

skändningarna mot borgmästaren som representant för stadens styrelse fortsatte – 

i augusti 1705 bands ett svinhuvud upp på porten och samtidigt ströks borgmästa-

rens kyrksläde med tjära. Vilka som låg bakom detta blev aldrig klarlagt.  

 

Figur 1: Trähästen, Roggeborgens museum i Strängnäs.  

 
 

Foto: E. H. Bergquist/Jamtli. 

 

Kattepisoden utgjorde alltså bara kulmen på en lång kedja av skymfliga upptåg 

riktade mot stadens ledande personer där det ena tilltaget inspirerade det följande. 

I Luleå liksom i Paris hade vissa djur uppenbarligen ett starkt symbolvärde och då 

i negativ bemärkelse. Hundar, katter och ston tycks ha varit utmärkta att använda 

för såväl hån som hädelse – eller helt enkelt för skämtsamma upptåg. Så berättar 

till exempel den svenske 1700-talshistorikern Olof Dalin i sin Sveriges Historia om 

hur den ryske tsaren Ivan Baziliowiz (den förskräcklige) frieri till den polska prin-

sessan och sedermera Johan III:s maka Katarina Jagellonica, avspisades genom att 

man lät skicka honom ett sto uppklätt i bröllopsutstyrsel.33 Från 1600-talets Gävle 

berättas hur tullnären Nils Persson Humble, ökänd för sitt ogudaktiga leverne, låtit 

döpa en märr med ett stop öl i den heliga treenighetens namn, och i Stockholm 

angavs några förklädda personer ha trängt sig in i Hr Hammars logemente bäran-

                                                 
32 Tilas, 1966, s. 133 (år 1740). 
33 Dalin, 1760, s. 568. 
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des på en hund i människokläder som högtidligt döptes och sedan jordfästes, allt 

under muntert skrål och fiolspelande.34  

   Särskilt användbara tycks djur ha varit för att blanda löje och förtäckt kritik. Curt 

von Stedingk som utnämnts till generalmajor av Gustav III för sina krigsinsatser 

men utan att avancera i lönelistan, uttryckte sitt missnöje genom att inför inbjudna 

vänner låta föra ombord ‛en get med *en+ kos heder och värdighet och *en+ gets 

traktamente‛.35 Hur detta åskådliggjordes rent praktiskt avslöjar inte den knapp-

händiga notisen. Stedingk var en hög officer och diplomat men i Luleå precis som 

på rue Saint-Séverin handlade det om symboliska angrepp från personer i socialt 

underläge. En pigas ord vägde naturligtvis lätt mot ett ord från borgmästarens 

måg. Att gå till rätten hade varit omöjligt. Istället beslöt pigan i samråd med sonen 

och drängen i huset att använda löjet som vapen, och liksom i berättelsen om ge-

sällerna i Paris lyckades man också, åtminstone till en början – kattepisoden blev 

vida känd och omtalad runt omkring enligt rättegångsprotokollet. 

   Hur ska då den flådda kattans symboliska innebörd tolkas? Lappdrängen Ivars 

egen förklaring att man ville skaffa Arent och hans hustru färskt kött till rovorna 

bildar den logiska utgångspunkten för vidare tolkningar. Mat har liksom djur ett 

stort symbolvärde. Kött från djur kan vara mat men inte från vilka djur som helst. 

Vad som anses ätligt och oätligt i en kultur är i stor utsträckning en fråga om sym-

boliska gränsdragningar och kategoriseringar. Just kattköttet har i vissa delar av 

Europa varit ett spritt och återkommande inslag i spratt och förolämpningar kända 

under beteckningar som gato por liebre och cat for hare – ett fult trick där någon luras 

att äta vad som utges för att vara harkött men i själva verket är kött från en katt.36 

Smaken och konsistensen är enligt utsago svår att skilja åt, men vad som först är 

smakligt blir genast kväljande när sanningen väl avslöjas och väcker skratt hos 

omgivningen. Något belägg för att detta spratt praktiserades i Sverige finns inte, 

men det kan ändå kasta ett ljus över den symboliska innebörden – även här hölls ju 

katter för att vara oätliga. 37 Kattkött nämns aldrig som tänkbar människoföda ens i 

upplysningstidens utilistiska skrifter som propagerade för att alla tillgängliga re-

surser skulle tas till vara. I Lorenz Rothoffs Hushålls Magasin heter det till exempel 

om katten att: ‛Kjöttet eller aset kan ej mycket wara wärdt, men om någon skulle 

inrätta et limsiuderi af häst- och andra as, kunna kattor och då koma i åtanke sedan 

de blifwit döde‛.38 Att bjuda på kattkött var helt enkelt en drastisk kategorisam-

manblandning som väckte både vämjelse och löje – ett sätt att på samma gång för-

olämpa och driva med borgmästarens måg och dotter.  

                                                 
34 Aurivillius O. C., Memorabilia, UUB X 251:b; Stockholms domkapitel, Protokoll, Huvudserien AI:38, 

17/11 1683. 
35 Carl Daniel Buréns dagboksanteckningar 1790-1814, Depos. 69:1, KB., s. 25 (1790) 
36 Gibson, 2007. 
37 Broberg, 2004, s. 60.  
38 Rothoff, 1762 s. 234 (Jag tackar Ingvar Svanberg som har gjort mig uppmärksam på detta citat). Från 

1400-talet finns däremot en uppgift som skulle kunna tyda på att katthjärna ansågs ge magisk kraft om 

den åts, se Noreen, 1941, s. 18f. 
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Obscenitet och ärelöshet 

Den flådda kattkroppen gav också direkt obscena associationer – ‛om du mera 

hava vill, så skall du få kattefittan till‛. Anspelningar på att mästers hustru utsätts 

för en sexuell skändning är central i Darntons tolkning. Den dubbla betydelsen av 

‛chatte‛ spelar här en avgörande roll. Grållan, Madames älsklingskatt represente-

rade inte bara huset och hustruns person utan också och i synnerhet hennes kvinn-

liga kön. Genom att döda Grållan våldförde man sig sexuellt på mästers hustru 

som en yttersta förödmjukelse av mäster själv. Kan det ha funnits någon liknande 

syftning här? Någon motsvarande dubbelbetydelse av det svenska ordet katt är 

svår att belägga i 1700-talets språkbruk. ‛Höna‛ tycks istället ha varit den gängse 

metaforiska beteckningen för det kvinnliga könsorganet att döma av den historiska 

samtidens erotiska journaler och dikter.39 Någon koppling mellan katten och 

borgmästarmågens hustru nämns inte heller. Pigan Anna hade visat lappdrängen 

Ivar på katten där den gick i gränden, det är allt som sägs. Att kattskinnet repre-

senterade ‛kattefittan‛ är ändå uppenbart och att detta snarast var riktat mot 

borgmästarens måg skulle kunna ligga nära till hands.  

   En parallell kan dras med skällsordet ‛hundsfott‛ som hörde till de mest krän-

kande tillmälen som kunde riktas mot en man. Ordet har tyskt ursprung och syftar 

i sin lexikaliska betydelse på en hunds (sic!) kvinnliga genitalier.40 Den lexikaliska 

betydelsen ger dock ingen närmare vägledning för hur den kränkande innebörden 

uppfattades. Åtminstone två möjligheter är tänkbara med utgångspunkt från den 

universella symboliska grammatik som förespråkas av Darnton – en metaforisk 

liknelse vid något essentiellt kvinnligt (anspelning på omanlighet), eller ett meto-

nymiskt förknippande med ett föraktligt föremål eller en motbjudande företeelse. 

Svenska Akademiens Ordbok anger att hundsfott användes liktydigt med usling, 

kräk, kanalje, lymmel, fähund, ofta i fraser som ‛jag aktar dig inte mer än en 

hundsfott‛. Det är alltså hundsfotten i sig själv som utgör det föraktliga snarare än 

de symboliska associationerna till kvinnliga könsegenskaper. Detta stöds också av 

avledningar som ‛hundsfottera‛ i betydelsen att behandla någon på ett kränkande 

sätt.  

   Vari låg då det föraktliga? Carl von Linné ger oss en ledtråd i en av sina föreläs-

ningar: ‛Örternas genitalia anse wi med nöje, på djuren med styggelse [min kursive-

ring+ och på oss sjelfwa med underliga tankar‛.41 Genom att koppla samman anta-

gonisten med något som ansågs både lågt och fysiskt motbjudande (orent eller 

‛äckligt‛ i modernt talspråk) ifrågasattes antagonistens personliga värde – an-

greppet handlade till sist om heder och ära. Men det föraktliga låg inte bara i det 

obscena utan också i samröret med en vanhedrande hantering. Det var knappast 

någon tillfällighet att det var lappdrängen Ivar som hade slagit ihjäl och flått kat-

                                                 
39 Liliequist, 2001, s . 74. Se även Edenborg, 2007, s. 143; Dagrin, 2008, ‛Höna‛; Levander & Björklund, 

1979, ‛Höna‛. 
40 SAOB, ‛Hundsfott‛. 
41 Collegium Diæticum, 1907, s. 218. 
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tan, något som hade varit otänkbart både för handelsmannens son och för pigan, i 

alla fall om de ville behålla sitt goda anseende. Att avliva katter, hundar och hästar 

betraktades som en ‛oärlig‛ syssla som i södra och mellersta Sverige sköttes av 

rackaren och i Norrland i stor utsträckning av samer – så kallade sockenlappar 

som betalades av socknen för att utföra olika föraktliga och lågt värderade sysslor. 

Systemet med sockenlappar var officiellt reglerat och påbjudet i södra och mellers-

ta Norrland ända upp till Västerbottensgränsen.42 Från dessa trakter finns också 

oärlighetsföreställningen väl belagd. Så beklagade sig till exempel Oluf Olufsson 

inför Hallens tingsrätt i Jämtland att han ‛kommit i rop och ryckte‛ för att ha ‛flått 

en katta‛.43 Och i ett rättsfall från 1720-talets Ångermanland omvittnades att post-

bonden Olof Andersson sagt att Johan Nilsson ‛vore lagom att gå i kring socknen 

och upphänga hundar och kattor‛. En tid därefter hade en bild blivit uppsatt på 

sockenstugan av en karl hållandes en strypt hund respektive katt i var sin repsna-

ra.44  

   Hur det såg ut i den nordligaste delen av Norrlands kustland är inte lika väl un-

dersökt, men att föreställningen var allmänt spridd i landet framkommer inte 

minst i förordningar och skrifter som enligt 1700-talets nyttotänkande propagerade 

för att ta tillvara alla tänkbara resurser inom landets gränser, även skinnen från 

döda katter.45 Idéhistorikern Gunnar Broberg anför i sin Kattens Historia ett exem-

pel från en av de främsta företrädarna för denna politik, Johan Fredrik Kryger, som 

i Den wälmenande patrioten från 1751 uttrycker sitt missnöje över sakernas tillstånd: 

‛Våra kattor och hundar kaste vi bort, av en dåraktig fruktan, at bliva oärliga, om 

vi röra vid deras döda kroppar; varemot vi häldre förskriva handskar och andra 

skinnvaror utifrån‛46 I Krygers uttalande uttrycks själva logiken i oärlighetsföre-

ställningen – tanken att oärligheten smittar genom beröring. Det var inte bara själ-

va dödandet och flåendet av katten som var infamt, utan också all vidare kontakt 

med de döda kroppsdelarna. En sådan metonymisk smitta (skinnet som förmed-

lande representant för den oärliga handlingen) var förmodligen det centrala insla-

get också i kränkningen av borgmästarens måg och hustru. Redan genom att an-

slås på porten hade huset besudlats av kattens flådda kadaver och det avdragna 

skinnet.  

 

Ärelösheten betraktad ur perspektivet av en flådd katta 

Hur kunde det komma sig att just de djur som stod människan närmast också 

kunde förknippas med de starkaste obehagskänslor och förakt? År 1782 lät Johan 

                                                 
42 Svanberg, 1986. 
43 Dombok, Hallen 24/10 1670, Jämtlands domsaga AI:7, 1669-1670, ÖLA. 
44 Dombok, Själevad 2/12 1728, Norra Ångermanlands domsaga AIA:1, 1728-1729, HLA.  
45 Egardt, 1962, visar i fig. 2, s. 118 att föreställningar om hästslaktandets oärlighet var spridd också i det 

nordligaste kustlandet. Egardt bygger på traditionsuppteckningar som når tillbaka till andra hälften av 

1800-talet. 
46 Citerat efter Broberg, 2004, s. 55. 
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Henrik Kellgren publicera en artikel i Stockholmsposten med titeln Moralisk afhand-

ling om hundar. Artikeln är en mer eller mindre direkt översättning av Voltaires 

bidrag till den franska encyklopedin under uppslagsordet Chien. ‛Det tycks som 

att naturen har skänkt oss hunden till vårt försvar och vårt nöje‛, inleder författa-

ren. ‛Hvaraf kommer då att ordet hund har öfverallt blivit ett skällsord? Man säger 

av kärlek eller på skämt, Min lilla höna! Min lilla gris! Men man säger Din hund! åt 

den man är arg på.‛47 Kellgren/Voltaire fortsätter att förundra sig över hur hunden 

som det trognaste av alla djur och människans bästa vän också har förknippats 

med det största förakt, men kommer egentligen inte fram till något slutgiltigt svar. 

Darnton däremot blir inte svaret skyldig. Katter liksom hundar och i synnerhet 

sällskapskatter och sällskapshundar befinner sig både i människans och djurens 

värld, de är gränsvarelser och som sådana väcker de ambivalenta känslor. Oätlig-

heten är ett säkert tecken på denna ambivalens, oviljan att avliva och flå skulle 

kunna vara två ytterligare enligt samma logik, en logik som också skulle kunna 

utsträckas till hästen.  

   Att hästen var en trogen tjänare och vän och att man därför inte ville äta köttet är 

den förklaring som oftast förekommer i det etnologiska uppteckningsmaterialet i 

Sverige som sträcker sig tillbaka till mitten av 1800-talet.48 Men det är i själva ver-

ket en haltande logik. I den svenska boskapskulturen utvecklades också en stark 

och nära samhörighet mellan kvinnor och kor.49 Det hindrade inte att man slaktade 

kor och kalvar, åt köttet och tog vara på huden utan några betänkligheter. Ett anta-

gande om att symboliska system och logiker skulle helt och fullt genomsyra en 

kultur är knappast rimligt. Det vore att överrationalisera den mänskliga tillvaron – 

en kritik som framför allt har riktats mot den historiska antropologin. Snarare får 

man se det som att föreställningarna om oärlighet fanns där som en del av den 

symboliska repertoaren, tillgängliga och färdiga att användas. Kanske ligger det 

transhistoriska just här – i människors ständiga benägenhet att likt en bricoleur 

(tusenkonstnär – den av Levi Strauss hävdade prototypen för mänskligt tänkande) 

ta det som finns till hands av tankefigurer och stereotyper för att med hjälp av 

analogier, metaforer och metonymier använda redan etablerade betydelser på nya 

sätt i nya situationer.50 Det är möjligt att anspelningarna på kattköttet i Luleå 1704 

redan var ett känt tema, men det kan också ha varit en innovation – ett utslag av 

den kreativa kombinationsprocess som Peter Burke menar utmärkte folkkulturen.51  

   Det mest centrala och återkommande inslaget i den serie av kränkningar som 

kom att iscensättas i Luleå under året 1705 var, skulle jag vilja hävda, ett ärelös-

hetsbegrepp kopplat till metonymisk smitta och en kväljande känsla av orenhet.                              

Häri ligger den främsta skillnaden i jämförelse med de sexuella konnotationerna i 

                                                 
47 Kellgren, 1967, s. 141-143. 
48 Egard, 1962, s. 36. 
49 Liliequist, 1991, s. 417. 
50 Lévi-Strauss, 1983, s. 28-29, se även slutresonemanget i kap 8 och 9. 
51 Burke, 1983. Några andra och mer direkta svenska exempel på Gato por Liebre temat är inte kända. 
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Darntons analys. Föreställningen skulle kunna uttryckas grafiskt som figuren ned-

an visar. 

 

Figur 2: Ärelöshetsbegreppets grundläggande konnotationer belysta av en flådd 

katta. 
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Ärelöshetens smittsamhet kan ge mening också åt den inledande episoden med 

trähästen. Trähästen var ett straffredskap förknippat med skam och enligt samma 

metonymiska logik som i fallet med kattskinnet, också impregnerad av en smitt-

sam ärelöshet, eller kanske snarare tvärtom – den skam som impregnerats av trä-

hästens ryttare smittade av sig som ärelöshet. Redan tillverkandet av ett 

straffredskap med ett sådant syfte kunde vara illa ansett och knappast ett företag 

som man åtog sig frivilligt. Jöns Snickare i Luleå måste befallas medan gamle Jöran 

Snickare i Gävle ställdes inför ultimatum att antingen betala böter eller att förfär-

diga en trähäst att ställas upp på torget nästa morgon.52 Men det finns även i trä-

hästepisoden en obscen tolkningsmöjlighet.  

   Ytligt sett påminner uppspikandet av trähästhuvudet på rådmannen Jöns Jöns-

sons port om resandet av nidstänger i det medeltida Island. I Vatnsdalasaga berättas 

till exempel hur en man vid namn Berg utmanar Jökul till holmgång. Denne säger: 

‛kom du till holmgång om du har mera en mans sinnelag än ett stohjärta. Och om 

någon av oss inte infinner sig, så skall resas en nidstång över honom med innehål-

let att han skall vara var mans niding.‛ Berg kommer inte till holmgången. Jökul 

skär ut ett manshuvud och ristar in nidingsrunorna på en stolpe. Sedan dräper han 

ett sto, sätter stolpen i stoets kropp och riktar den mot Bergs gård.53 Stoet och sto-

hjärtat bildar metafor för Jökuls feghet. I 1600- och 1700-talens Sverige har återigen 

                                                 
52 Gävle rådstugurätt 1661, notis i Gefle och dess släkter under 16- och 1700-talen, s.169. 
53 Rooth, 1991, s. 85. 
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den metaforiska liknelsen ersatts av nedsättande metonymier. Precis som hunds-

fott var ‛märefitta‛ ett grovt skällsord, och den kränkande innebörden låg på 

samma sätt i det direkta förknippandet med genitalierna, något som åskådliggjor-

des på ett tydligt sätt i upptåg och skändningar som gick ut på att lura eller tvinga 

ynglingar och berusade män att kyssa en märr ‛där bak‛ (och i förlängningen av 

associeringen till tidelag).54 Stoet eller märren hade på detta sätt en potentiellt ob-

scen laddning vilket polackernas present till Ivan också nogsamt påminner om. 

Men sådana anspelningar lyser med sin frånvaro i Luleå – i protokollet används 

genomgående beteckningen ‛trähäst‛ och i versen nämns bara ‛rumpan‛. Bud-

skapet till vaktchefen var tydligt nog ändå i kraft av den skam som förknippades 

med trähästen som ett straffredskap. 

 

Skrattet och löjet 

Konturerna av en serie sociala situationer där den ena symboliska handlingen väx-

te fram ur den andra träder nu fram. Närt av den ansträngda försörjningssituatio-

nen i staden och missnöjet med vakthållningen blev uppställandet av trähästen 

droppen som fick bägaren att rinna över. Också i andra norrländska städer före-

kom missnöjesyttringar – Luleås borgare var inte ensamma om att tvingas härbär-

gera ryska krigsfångar. Men på inget annat håll tycks missnöjet ha eskalerat i 

samma omfattning som i Luleå.  I Söderhamn till exempel, stannade missnöjesytt-

ringarna vid fylleri och motvillighet.55 Här liksom på andra håll saknades det sym-

boliska bränsle som införandet av trähästen erbjöd. Tillfället gör tjuven heter det, 

men tillfället och den publika arenan formar också missnöjets uttrycksformer. Pre-

cis som de jarmande katterna i Paris, kunde trähästen i Luleå vändas mot över-

makten och ge upphov till en kedja av symboliska angrepp. Kattmassakern var det 

roligaste som hade inträffat på tryckeriverkstaden enligt Nicolas Contant. Skratta-

des det också i Luleå? I protokollen nämns ingenting uttryckligt, men episoderna 

med trähästen och katten innehöll både nedsättande och absurda inslag som för-

modligen väckte eller i vart fall var avsedda att väcka munterhet när stadens högs-

ta styresmän förknippades med hästrumpor och kattefittor eller bjöds på kattkött 

till rovorna.56  

   I Paris spelade tvetydigheten en viktig roll. När Chartier kritiserar Darnton för 

att övertolka de olika inslagen i gesällernas upptåg, svarar Darnton att själva po-

ängen var att antyda utan att säga rent ut. Glammandet och katternas jarmande 

kunde tolkas som en charivari. Tvetydigheten gav lärlingarna och gesällerna en 

fördel samtidigt som det ställde mäster i ett dilemma. Om mäster hade konfronte-

rat gesällerna så fanns alltid möjligheten att förneka att det fanns några sådana 

insinuationer och att de bara lydde mästers order att skaffa undan katterna – gesäl-

lerna hade kunnat skratta ännu mer och ännu högre och hela situationen skulle 

                                                 
54 Se Liliequist, 1991, s.418 och där anförda rättsfall. 
55 Dombok, Söderhamns rådstugurätt 9/11 1704, 22/4 1705, Renoverade domböcker, Söderhamn 1, RA. 
56 För en översikt av historiska och moderna teorier om humor och skratt, se Billig, 2005. 
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bara ha blivit än mer pinsam för mäster som fört denna möjliga tolkning på tal. 

Alternativet var att låtsas som ingenting vilket tycks ha varit den väg som mäster 

valde, men det riskerade istället att förstärka intrycket av att det låg något i insinu-

ationerna. Å andra sidan kunde mäster bida sin tid och slå tillbaka vid ett lägligare 

tillfälle när en formell anledning gavs, vilket också skedde när Jérôme och Léveillé 

blev angivna av kocken i samband med matstölden.57 Just denna mästers vanmäk-

tighet var ytterligare en källa (och kanske till och med den största) till gesällernas 

munterhet. 

   I Luleå handlade det mer om att mobilisera stadsbefolkningens harm och missnö-

je som inte kunde uttryckas öppet. Några tvetydigheter låg knappast i uppsättan-

det av trähästens huvud. Till formen följde såväl episoden med trähästen som kat-

ten istället den så kallade paskillen – det anonyma uppsättandet av försmädliga 

texter, bilder och föremål på en offentlig plats, i detta fall de skymfades portar. 

Skrattet hade här samma grund som i gato-por-liebre skämtet – att iaktta den ut-

sattes förlägenhet och vrede. I både Paris och Luleå var skrattet och löjet de under-

ordnades vapen. Lärlingarna stod längst ner i hierarkin i tryckeriverkstan och hun-

sades av gesällerna som krävde deras uppassning, men till spelet hörde också att 

lärlingarna spelade gesällerna olika spratt. Detta utnyttjades nu istället för ett upp-

tåg riktat mot mäster och hans hustru. Utan upptågsformen och det smittande 

skrattet, hade gesällerna knappast låtit sig mobiliseras. I Luleå hade pigan Anna 

knappast blivit tagen på allvar om hon hade gått till rätten och angivit vad hon 

hade sett utan att ha några andra vittnen. Kanske hade hon istället fällts för förtal. 

Samtidigt var landsköp en känslig fråga som väckte starka känslor i staden när 

ledande personer bröt i smyg mot det som andra fick böta för. Med hjälp av den 

flådda kattan kunde borgmästarmågens ärlighet ifrågasättas samtidigt som tanken 

på kattefittan och kattköttet väckte allmänt skratt och löje. Men kanske var det 

också så att Abraham och Anna bistådd av Ivar främst såg en gyllene möjlighet att 

fortsätta de upptåg som redan hade satts igång i staden. Även upptåg kunde vara 

smittsamma precis som skrattet och ärelösheten. 

 

Avslutning 
Upptågen och protesterna i Paris och i Luleå uppvisar både intressanta paralleller 

och betydande skillnader. Till situationen och den symboliska uttrycksformen 

väldigt lika, var anspelningarnas nedsättande innehåll desto mer olika. I Paris 

handlade det om våldtäkt, kvinnlig liderlighet och ifrågasatt manlighet (om vi får 

tro Darntons analys och Contants berättelse), i Luleå om en smittsam ärelöshet 

förknippad med grov anstötlighet och orenhet - sexuell skam och erotiska nederlag 

kontra förlorad ära och social stigmatisering. Jämförelsen för tanken till det möns-

ter av variationer på samma tema som Peter Burke en gång skissade som utmär-

                                                 
57 Detta nämns faktiskt i Darnton, 1987, s. 35 apropå Mahs anklagelse att Darnton skulle ha förtigit 

slutet på historien. 
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kande för den europeiska folkkulturen men som förlorades i den historiska antro-

pologins och mikrohistoriens tendens att exotisera enskilda exempel. Men pendeln 

har nu återigen svängt och med perspektiv som global historia, postkolonialism 

och histoire croisée har intresset förskjutits mot hur det lokala ingår i större sam-

manhang genom historiska processer av interaktion, sammanflätningar och domi-

nans, helt i linje med Burkes ursprungliga program fast i större skala.58 Kanske är 

det också dags för en ny sorts historisk antropologi som både förmår kombinera 

mikrohistoriska närläsningar med makrohistoriska analyser och göra jämförelser 

över tid och rum och på samma gång analysera hur olika teman har tillägnats, 

använts och påverkat varandra. Ett utkast till en ny strategi har också nyligen pre-

senterats av en annan av den historiska antropologins pionjärer – Natalie Zemon 

Davis, under beteckningen ‛decentering history‛ med huvudsyftet att vidga det 

sociala och geografiska perspektivet och släppa in ständigt nya röster men utan att 

göra avkall på den mikrohistoriska ansatsen.59 Den historiska antropologin tycks 

alltså leva vidare – kanske har den också som katten nio liv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Se t.ex. Casalilla, 2007; Haupt, 2007; Neunsinger, 2010. 
59 Davis, 2011. 
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within the hacienda system of the sierra of southern Peru 
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As late as the mid-1960’s, the sierra of southern Peru, with its largely Quecha-

speaking population, seemed to constitute the prototype of ‚traditional‛ agrarian 

landholding in the form of haciendas, landed estates. Even serfdom persisted, in the 

form of colonato, i.e., the compensation of Indian rural labour, colonos, through the 

concession of the usufruct of small lots of land for cultivation, or rights of pasture 

for the animals of the colonos.1 While this whole ‚traditional‛ structure broke up in 

the second half of the 20th Century, it does not imply that all traces of the former 

system have vanished. Agrarian Reform carried out in the 70s relating to the land 

tenure system gave hacienda Indians a nominal collective ownership of their land, 

but it did not give them control of their affairs. The personal paternalism of the 

white or mestizo owners was replaced by the corporate, bureaucratic paternalism of 

the state. In the south Andean region, the traditional antagonistic relationship be-

tween haciendas and indigenous communities continued in new forms.2  

   Weighing continuities and discontinuities in historical displacements in order to 

arrive at specific delineations that are neither identities nor simple differences is an 

extremely difficult problem. There are no sharp distinctions between similarities 

and differences, continuities and discontinuities but somewhat blurred shades of 

grey. A great deal of work has been done on the economic aspects of haciendas 

whereas on the non-economic side we still lack studies that emphasize the social 

structure of these entities. What were the social and political props of landowner 

hegemony in the countryside? How did the traditional patriarchal structure work 

on a day-to-day basis? Exactly what were the much-mentioned mechanisms of 

social control? Essential to making progress in this field is the need to engage in a 

profound and rigorous analysis of hierarchical and patriarchal social organization 

of the traditional hacienda, its function as a surrogate community, the mediating 

role of the patron vis-à-vis the outside world, the ethnic relations and the emotion-

                                                 
1 Bourricaud, 1989, pp. 37-69; Matos Mar, 1976, pp. 53-175. 
2 Paige, 1975, p. 166. 
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al and personal bonds that existed between white or mestizo hacendados and In-

dian peasants.  

 

Paternalist and Patriarchal Authority 
In an article written around 1960, Frank Tannenbaum surmised that the hacienda 

as a social system which governed the lives of those attached to it from the cradle 

to the grave, has set the tone and determined the quality of Latin American culture; 

in some instances like in Peru and Ecuador this influence has continued up to the 

present time. Perhaps the gravest consequence of this influence is a situation in 

which the hacienda fostered and maintained the hacendado as a social ideal - a 

superior being with numerous servants, dominant, domineering, patronizing and 

paternal. The hacienda established and maintained a system of dependence be-

tween the hacendado and his peasants that perpetuated an authoritarian tradition 

of master and humble servants.3 Writing in the fifties Thomas R. Ford observed in 

the relations of whites and Indians an attitude of paternalism on the part of the 

former stating that: 

 
The patron of a Peruvian hacienda is likely to exhibit a great deal of personal 

kindness, to allow indulgences, so long as the work of his Indian labourers 

and tenants is carried out to his satisfaction.  At the same time he will loudly 

voice his vexation at their slowness, laziness, stupidity and general ineffi-

ciency.  His display of injured righteousness in response to the exploitation 

charges of would-be reformers is not feigned, but quite genuine.  He will 

maintain, often with considerable truth, that far from exploiting his colonas 

(or yanaconas or partidarios), he allows them to thrive on the land at a finan-

cial loss to himself, since the land could be more profitably farmed under 

some other system.  Like the plantation owner of the Old South, he is puz-

zled, hurt and angered at the condemnation of his paternalism which he re-

gards as Christian charity in the fullest sense.4 

 

Thus, within the ‚traditional‛ Andean system the landlord was a patriarchal chief 

who attempted to rule with absolute authority. The conditions of existence of this 

authority were the relative weakness of local bureaucrats, and the propensity of 

the government to side with the landed class. The ‚big house‛ was the focal point 

of the estate’s activity. The casa hacienda was situated in the midst of barns, 

stables, carriagehouses, warehouses, workshops, granaries, sheds, and in the most 

important haciendas also a chapel. The celestial functions of the estate chaplain 

and local parish priest orbited around the hacendado, lending the prestige of the 

Catholic Church to augment his authority. Those estates were a way of life, a socie-

ty unto themselves.5 

                                                 
3 Tannenbaum, 1966, pp. 75-80. 
4 Ford, 1955, p. 111. 
5 Burns, 1972, pp. 112-113; Milliones, 2000, pp. 11-45; Anrup, 1992, pp. 205-218, Anrup 2000, p.154.  
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   In these major haciendas, the design and imposing structure of the house - casa 

hacienda - was not merely of personal utilitarian value but indeed represented a 

monolith immersed in discourses of potency and the pursuance of strategy. It was 

intimidating to those who had to confront it by reflecting the potency of the estate 

owner (hacendado) – and this in turn was a constant reminder as to where the seat 

of power lay. The structure of the casa hacienda is part of a strategy, its architec-

ture is linked to the potency and social practices of the hacienda regime. This as-

pect of the casa hacienda expands our view beyond its architectural horizon to the 

social angle of its functions. The casa hacienda symbolizes strength and solidity 

and is designed to impress. The structure reflects a geometrical order which has a 

direct effect on the subordinates. A silent discourse of the potency of the hacenda-

do and certain demands which accompany it are embodied in the structure of the 

casa hacienda.6 

   It is from the casa hacienda that the patriarch administered his estate, listened to 

petitions from his subordinates and dispensed justice.7 Robert Keith pointed out 

that the hacendado who administered justice on his own did not necessarily usurp 

governmental authority; the authority of parents over the children was much older 

than that of the state over its subjects, and governments have normally been reluc-

tant to interfere with it. Along with this authority over his dependants, the hacen-

dado incurred the obligation to ‚raise‛ them as civilised Christian human beings.  

Though this obligation was far from universally acknowledged, it did exert consi-

derable influence over the conduct of hacendados.8 Here we find an extraordinary 

cultural manifestation of the kinship between the sacred and the judicial.  The sa-

cred sanctifies the judicial and the judicial juridicizes the sacred.9  

   According to Max Weber, a system of domination can be called ‚traditional‛ if its 

legitimacy is claimed and believed in on the basis of the sanctity of order and the 

powers of control handed down from the past. Thus, he notes that it is characteris-

tic of patriarchal authority as a major sub-type of traditional domination that the 

system of inviolable norms which governs the relationship is considered sacred, 

any infraction of which would result in magical and religious evils.10 Another basis 

of legitimacy in systems of traditional domination is the personal relationship. This 

element is identified by Weber as that of personal ‚loyalty‛ constituted on the 

grounds of an obligation of obedience.11 Weber’s category of traditional authority 

involves legitimacy, both on the basis of traditional norms and on the basis of per-

                                                 
6 Anrup, 1990, pp. 125-150. 
7 Anrup, 1990, pp. 177-205. 
8 Keith, 1977, p. 39. 
9 Anrup and Pérez, 1998, pp. 72-78. 
10 Weber, 1964, pp. 341-42. 
11 Weber, 1964, pp. 341-42. 
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sonal loyalty. The legitimacy of the latter is typical of relationships of paternal au-

thority in general.12 

   The fact that the labour force of the haciendas of southern Peru often is derived 

from communities is instrumental insofar as these people are accustomed to sub-

mission to authority based on kinship. On the whole, hacienda Indians were even 

more dependent on white and mestizo hacendados than community Indians, even 

though, on some haciendas, remote hamlets had in fact gained as much autonomy 

as many legally free communities. The control of the hacendado or his administra-

tor over his serfs ranged from nearly absolute and despotic to easy and tolerant.  

Because it was so direct and personal it was generally more constraining than the 

diffuse kind of dependence of the community Indian on a number of mestizo ha-

cendados, merchants, and town authorities.13 

   Given the still low level of urbanisation, the lack of alternative sources of ideolog-

ical identification and the virtual control of the mestizo elite over alternative labour 

opportunities outside the hacienda, the Indian peasants came to perceive the pa-

tron as the all-powerful source of all desirable things in life. Out of this grew an 

ambivalent relationship reinforced by a system of asymmetrical symbolic ex-

changes.14  

   For centuries the peasants were kept in a state of dependence, competing against 

each other to gain the favour of the patrón. The aggressive feelings developed by 

the hacienda peasants towards each other contributed to the continuity of this sys-

tem of domination.15 Their competitiveness obviously did not foster feelings of 

solidarity, but rather created an individualism necessary for their existence, thus 

eroding feelings of ‚camaradería‛. Each one had to fight for a living, allowing little 

possibility to show concern for the fate of the other. According to some observers 

of the agrarian reform process, the mutual distrust in all areas where the latifundio 

ruled will take generations to dissipate.16 By redirecting peasant frustration onto 

each other, thus nurturing a conducive atmosphere for dependent relations with 

the hacendado, it minimized conflicts and facilitated a smooth running of the es-

tate. 

   A situation of inferiority may be dealt with in different ways either by claiming 

equality or superiority, or by establishing a relationship of dependence. The latter 

alternative takes the form of establishing a relationship like that of a child with his 

parents. It was, for instance, usual for the colonos of Cuzco to refer to the hacenda-

do as Taita that means Father. This is a common way to address personages 

deemed worthy of respect and with whom the speaker wishes to establish a strong 

bond of dependence. This method of address consolidates the process of bondage 

                                                 
12 Newby, 1977a, pp. 63-64. 
13 Van den Berghe and Primov, 1977, p. 164; Whyte and Alberti, 1976, pp. 95-96. 
14 Augé, 1999, pp. 4-12.      
15 Alberti, 1981, p. 31. 
16 Büchler, 1975, p. 243. 
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that the peasant wishes to establish. Success in forming such relations with his 

superiors means that his inferiority is compensated for. To the hacendado this ad-

dress is sequel to an initiation process which prepares him psychologically to ac-

cept the projection of parental images. The mutual acceptance of a parental status 

of the hacendado creates a neat hierarchy. This projection of the father-image onto 

the patrón leads to a verticalization of social ties in a form that has often been re-

ferred to as being ‚feudal‛.  

   According to Van Young there appears to be a substantial similarity between the 

traditional hacienda and the feudal manor in the characteristically patriarchal fla-

vour of their social relations.17 This is recognised even by the adherents to the idea 

that the traditional hacienda should be considered capitalist. Robert G. Keith, for 

instance, who firmly adhered to the thesis of the capitalist characters of the Latin 

American hacienda, is of the opinion that though the traditional haciendas were 

not feudal they were clearly paternalistic. In social terms this meant that they were 

organized as if they were large households with the patron playing the role of fa-

ther and the peones that of his children.18 

 

Paternalism and Deference 
The nature of paternalistic relationships vary. Paternalism functions to transmit 

goods and services between generations and status levels and to provide means of 

access to resources and persons normally excluded from such means. Access to 

rewards and necessities can be obtained only through the superior.19 The hacenda-

do, for instance, becomes the medium for the acquisition of essentials, as well as 

‚luxuries‛ as rewards.  In the context of the discussion of the Latin American ha-

cienda, the concept of paternalism is surrounded by controversy. British sociologist 

Andrew Pearse states that he considers the word paternalism unacceptable and 

misleading, belonging to the mechanism of rationalization of the traditional domi-

nant order employed by the hacendado.20 

   There is a basic conception that is common to different forms of paternalism.  The 

subordinate is a minor and cannot be held totally responsible and is, therefore, 

presupposed to require assistance, firm guidance and support.  Authority is a mat-

ter of defining and interpreting differences in strength and thereby recognizing 

them.21 Paternalist authority implies taking into account the needs of the weak as 

well as the strong but only as part of a social relationship that means that these 

differences are acknowledged. The acknowledgement of the paternalistic hierarchy 

entails a social recognition of the needs of all the parties in the arrangement. 

                                                 
17 Van Young, 1983, p. 21. 
18 Keith, 1977, pp. 29-35. 
19 Bennet, 1968, p. 472. 
20 Pearse, 1975, pp. 12-129. 
21 Kojève, 2004, pp. 49-134. 
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   What is the bond of paternalism then? What sort of personal connections does it 

make? It is a bond of metaphor. Paternalism accomplishes a legitimacy of power 

outside the family by appealing to the roles within the family. Paternalism is built 

upon bonds of metaphors linking fathers and bosses, fathers and leaders.  A meta-

phor creates a meaning greater than the sum of its parts because the parts interact.  

The terms of a metaphor have meaning in relation to each other that they do not 

have apart. This mutual interaction is beneficial to the degree that it gives such 

strength to each that neither would have without the other. This is how metaphors 

may establish social relationships: the parts of the metaphor may be different social 

classes or different roles in society. Paternalism is such a metaphor. Father and 

patron, when joined, inject a deeper meaning than when separate. Once the con-

cept of father is an active ingredient in the metaphor, the concept of patron is also 

transformed. It is infused with a sense of potency that the term patron alone could 

never have. This linguistic action of metaphor is of significance for the way people 

feel and behave toward one another. Of most importance is that the fear of a per-

son in a dominant position may be magnified.22  

   Edward Shils asserts that deference is ‚not a substantial property of the person ... 

but...an element in a relationship between the person deferred to and the deferent 

person‛.23 So deference is not a trait of personality but rather a characteristic of 

certain relations. This seems to provide a better understanding of how the colono 

lives his daily life than to see it as adhering to a traditional moral order or merely 

as a particular form of behaviour since this ignores the problem of its meaning to 

the actor.  Expressed in the manner of the above definition, the relational aspect of 

deference is more apparent and account is taken, not only of the colono himself but 

also of the hacendado who may exercise traditional authority over him/her. 

   Attention is directed towards questions like who possesses traditional authority, 

how is it maintained, how it may change over time, the range of this authority and 

the extent to which it is accepted by those in a subordinate position. A reconsidera-

tion of deference along these lines renders the concept more heuristically useful 

and can explain the social situation of the peasants within the hacienda regime. 

 

Differentiation and Identification 
As pointed out by Howard Newby deferential interaction necessarily consists of 

two opposing and contradictory elements. The first, which by definition is in-

volved in any hierarchical relationship, is that of differentiation. The second ele-

ment involved is identification. The stability which deference confers requires rec-

ognition of commonality that binds the two parties together in an affective rela-

tionship.24 The sociological notion of identification which Newby entertains is, 

                                                 
22 Sennet, 1980, pp. 77-79; Schneider, 2000, pp. 142-167.  
23 Shils, 1968, p. 116. 
24 Newby, 1977b, p. 422. 
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however, entirely unsatisfactory and inadequate to capture the qualities of this 

affective relationship. The concept of identification as formulated by Freud and 

psychoanalysis seems more adequate in this context.25 

   It is the tension between these opposing elements of differentiation and identifi-

cation from which contradictions arise that threaten the destruction of the relation-

ship.  However, deferential interaction does not occur within a social vacuum – it 

derives from and is embedded in a system of dominance and rewards. The ten-

sions between differentiation and identification in deference relationships are not, 

therefore, intractable. They are capable of being managed by the hacendados so 

that any apparent contradictions that may emerge can be contained or dissipated.  

Thus, the stability which is sought from such forms of interaction will largely de-

pend on what might be called the success of los hacendados in ‚tension-

management‛, to control the inherent contradictions in the relationships as they 

become manifest from time to time. Moreover, it may be suggested that the exer-

cise of traditional authority is more successful when such management occurs on a 

personal face-to-face basis than when it is mediated through impersonal abstrac-

tions or rules. While dependence seems to be embedded in the very idea of pater-

nalism, what is of great importance in producing a stable system of traditional 

authority is not so much material dependence as the dependence of subordinates 

upon certain definitions of their situation.26  

   There can be no doubt about the importance of pervasive personal contact in the 

fostering of deferential relationships. However, the structure of many haciendas 

meant that this contact was not always as extensive as it needed to be in order  to 

foster and maintain deference as one of the conditions of the hacendado’s disposi-

tion. On haciendas where the hacendado was absent for long periods or where, for 

other reasons, personal interaction between hacendado and colonos became more 

limited, such as community belonging which took the comunero away from the 

direct social influence of the hacendado, conditions were less favourable to the 

maintenance of deference. While the hacendado may continue to promote such 

interaction, the ‚greedy‛ nature of the relationship was attenuated by the lack of 

social closure, the inability to separate the worker from other social influences and 

ensure his containment within a network of relationships defined according to the 

values of tradition. Under these circumstances the social influences of the hacen-

dado become one of several. The variations in attitudes can therefore be unders-

tood in terms of the extent to which structural conditions allow the deference to 

prosper. 

   Deference is often understood as conforming to a traditional moral order that 

endorses the individual’s own political, material and social subordination. An in-

dividual may, however, enter into deferential relationships without being a defe-

                                                 
25 Florence, 1984. 
26 Newby, 1977b, pp. 422-25. 
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rential person in the sense that the principles that underlie the notion of deference 

act as a parameter that guides all the individual’s social actions. Indeed the evi-

dence on the sources of variation in images of society suggests the reverse: rather 

than a coherent ideological system guiding the actor’s relationships, deference can 

be seen as emerging from a particular set of relationships. This suggests that defe-

rence should be considered not as an ideological attribute of individuals but ra-

thermore as typifying certain relationships they enter into and how situational 

factors affect these. Deference can best be defined as the form of social interaction 

that occurs in situations involving the exercise of traditional authority.27 In the 

personal face-to-face interaction which most successfully consolidates social con-

trol, certain mechanisms are employed which maintain social distance. The ritual 

obeisance as bowing, etc., are therefore far from being entirely redundant. They are 

essential means by which social distance have been maintained in the interaction 

which characterizes traditional authority. 

   The dependence relationship is reciprocal in nature: if the master has a servant, 

the servant likewise has a master. This ‚dependence complex‛ pervades and co-

lours the adaptive reactions. The master-slave dialectic is one of the best known 

and most influential components of the Hegelian philosophy. The master and the 

slave are meant to be generic terms, representatives of all varieties of domination 

and servitude. This dialectic has permeated, implicitly or explicitly, social theories 

as the general paradigm of power relations and ideology. The focus of the Hege-

lian dialectic is not on the physical subjugation but the interplay of mutual recogni-

tion of the master and the slave. For Hegel it is through this process of two-tiered 

recognition: mutual recognition and the recognition by each, of mutual recognition 

that the master and the slave form their respective identities. As it were, the slave 

and the master each function as the mirror in which the other recognises himself, 

and the dialectic itself is a game of mirrors. In arguing that the master is only a 

master by virtue of his recognition by the slave, the dialectic inverts the master-

slave relationships making the master enslaved to recognition by the slave. The 

slave, in turn, having recognized himself for what he is, imagines a series of ideol-

ogies to reconcile himself to servitude. Hegel sketches the historical path of evolu-

tion of various ideologies of servitude. These ideologies in Weberian terminology, 

legitimate servitude or in the Althusserian terminology institute ‚imaginary‛ rela-

tions to the real relations of servitude.28 

 

Potential and Operational Disposition 
The problem for our analysis consists in explaining how – by means of which prac-

tices, individuals and groups are brought under each other’s disposition and made 

mutually dependent, i.e., how are they formed as subjects and objects of disposi-

                                                 
27 Newby, 1977b, pp. 425-426. 
28 Hirst, 1979, pp.40-74; Rusher, 1974, pp. 70-97; McLennan et al, 1977, pp. 77-105. 
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tion? How are they turned into objects of social practices and made fit to occupy 

particular positions in a structure of disposition? What procedures and practices 

pin identities to individuals and groups by which they identify themselves and 

others identify them as subjects and objects? Rather than join in the unending quest 

for a ‚theory of the subject‛ I will aim to change the terrain of the problem of sub-

jectification and turn it into an analysis of how social practices come to bear on 

humans and the type of identification marks they pin on individuals. 

   The perspective of disposition means that ‚power‛ exercised over work(ers) and 

land is conceived not as a property but as a strategy. The effects of domination 

depend on dispositions, manoeuvres, tactics and techniques. What we need to 

decipher is a network of relations of disposition, constantly in tension, in activity, 

rather than a privilege that one might possess. Our model is a perpetual battle 

rather than a contract. This disposition is exercised, it is not the privileged preserve 

of a dominant class, but the overall effect of its strategic positions, manifested and 

sometimes extended or actively modulated by the actions of those who hold a 

higher degree of disposition, as well as by those who hold a lower degree and are 

dominated. Disposition is not exercised simply as an obligation or a prohibition on 

those with a lower degree of disposition; it is transmitted by them and through 

them, it exerts pressure upon them. At times, however, in their struggle against it 

they resist the grip it has on them. 

   The relations of disposition are not univocal; they define innumerable points of 

confrontation, foci of instability, each of which may lead to at least temporary in-

version of the disposition relations. Changes to these articulations of disposition do 

not obey the law of all or nothing; it is not acquired once and for all by a new con-

trol nor by a new functioning or destruction of the institutions. 

   The social relations of the hacienda regime can be analyzed as relations of disposi-

tion.29 The relation between the hacendado and the colono is an interaction located 

in a space defined by potential and operational disposition. Potential disposition es-

tablishes a space that defines, among other things, a pattern of authority. The role 

of the colono or the hacendado is defined by this pattern of authority that is itself 

connected to the highest levels of social analysis, those of institutions, class rela-

tions and cultural orientations. 

   Here I try to break away from the usual perspectives on power relations by in-

troducing the concept of potential disposition. The words power and potential de-

rive from the Latin potestas, which has the same root as the auxiliary verb, possum, 

posse, I can, I am able to. From this root, the words potentiality and potency are also 

derived. In introducing the concept of potential disposition relations, I take the 

view that these relations do not lend themselves to formal analysis in terms of the 

sources and boundaries of a system as laws normally do.  The relations of potential 

                                                 
29 Anrup, 1982; 1985; 1986; 2009, pp. 133-152; 2011, pp.168-169. 
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disposition are open-textured: they are exercised from innumerable points, take a 

wide variety of forms and are only partially coordinated. 

   As opposed to the global meaning normally attributed to power relations, I want 

to insist on the diverse nature of the relations of potential dispositions; they are im-

manent in the diverse fields in which they are exercised.  My analysis of potential 

disposition will, however, not be merely a catalogue of local objectives and tactics of 

‚power relations‛.  Overall strategies of potential disposition will have to be ana-

lysed in order to make the ‚exercise of power‛ intelligible.  But these strategic ob-

jectives are not given in advance, nor are they deduced from one fundamental 

relation such as the exploitation of one class by another. 

   Operational dispositions establish a space that defines a particular division of work.  

The role of the colono or the hacendado in this organisation can be understood 

only by means of an analysis of the interrelationship between operational and po-

tential disposition. An effort to understand the different aspects of the potential 

disposition of the hacendado is therefore justified in its own right but, neverthe-

less, is also of crucial importance for the comprehension of the systems of work 

implemented on the hacienda. 

   Operational disposition presupposes observation and supervision. It depends on a 

discipline that entails laying down norms of conduct and instituting procedures to 

rectify deviations from the norm. The disposition of the hacendado over colonos is 

based not just on repressive force or ideological ‚illusions‛ but on surveillance. 

The surveillance of subjects is a crucial mode in which they are transformed. It 

depends on the isolation of individuals as to which controls can be brought to bear 

and affect the work of the transformation of subjects. Individuals are kept apart 

from social communities and isolated from one another. This has been expressed 

by means of the image of ‚the triangle without base‛. The hacendado attempts to 

bring their conduct under continuous inspection and subject it to norms of perfor-

mance.   

   The sanctions involved are not governed by law, but operate in areas often left 

unregulated by laws, and judgement is passed on behaviour which may well be 

nonculpable in legal terms. They operate on the underside of the law – and consti-

tute an ‚infrapenality‛ to borrow a term from Foucault. Apart from that, there are 

some essential differences between the penal regime of the law and the penal re-

gime of discipline. The relevant opposition in the former is legal/illegal, while the 

latter is normal/deviant. The first is a simple binary division, but not the second, 

which covers a whole spectrum of deviation from the norm. The disciplinary pe-

nalty is essentially corrective – oriented towards a reduction in the range of devia-

tion, while judicial penalties need not have any corrective supplement. Besides, a 

disciplinary penalty need not be a punishment at all; it may take the non-penal 

form of the separation of individuals into different categories.30 Generally speak-

                                                 
30 Foucault, 1975, pp. 77-184. 
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ing, discipline is a particular modality of power with features that single it out 

from other modalities of power. First, the scale of the control: regulation, inspec-

tions and supervision of the smallest fragments of life.  Second, its constancy.  

Third, it is geared not so much to repression as to the inculcation of aptitude and 

skills. Fourth, it is poor in ceremony and rituals, its target is not so much signs and 

representation as movements of the body, gestures and attitudes. Fifth, unlike the 

exercise of power founded on a show of force, discipline is economical and subtle 

in its functioning.31 By referring to disciplinary measures on the haciendas I do not 

imply that the latter were disciplined social structures. Discipline here simply re-

fers to the deployment of certain techniques rather than to the achievement of de-

sired effects as well. 

 

Sanctions and Punishment 
The forms of punishment of the hacienda regime of the sierra of southern Peru 

involved a conception of the hacendado as a subject, whose ‚senorality‛ and per-

sonal peace were threatened directly by ‚crime‛. Crime was a personal offence to 

the hacendado because of the form ‚senorality‛ took, the public potency is embo-

died in the person of the hacendado and the claims of legal order implicated in his 

personal attributes and dignity. The person of the hacendado was central in deter-

mining the dominant and obligatory order of the hacienda regime. 

   The regulation of conduct of the colonos took a number of different forms and 

was not merely prohibitive: it worked through the specification of status, indivi-

dually and collectively, and the definition of capacities. However, the specific legal 

patterning of conduct involved an element of sanction. Sanction was necessary to 

the claim entailed in the hacienda order to be both the dominant and obligatory 

mode of regulating conduct. Sanction necessarily presupposed punitive punish-

ment as a last resort - it did not rely merely on inducements or rationales for com-

pliance. The punitive aspect of sanction took the form of punishment, i.e., the ap-

plication of definite measures. 

   The punitiveness of sanction is always specified in terms of a definite and estab-

lished means of punishment. Within the hacienda regime the aim of punishment 

procedures was the symbolic affirmation of the ‚potency‛ of the hacendado, of his 

potential disposition over a subject. The punishment served to affirm the potency 

of the hacendado and his potential disposition by the spectacular exhibition of 

force on the offender. The end of the punishment was symbolic and its means ex-

pressive - the conversion of the offender to a mere object.32 

   As has been stressed by Foucault corporal punishment is to be viewed as a tech-

nique not as an extreme expression of lawless rage. It correlates the type of corpor-

                                                 
31 Foucault, 1975, p. 139. 
32 Arguedas, 1968, p. 336 and 1976, p. 410-411; Favre, 1976, p. 130; Flores Galindo, 1977, p. 125; Anrup, 

1990, pp. 177-205. 
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al effect, the quality, intensity, duration of pain with the gravity of the crime, the 

rank of the offender and the rank of his victims. There is a legal code of pain when 

it involves torture or mutilation; punishment is not inflicted upon the body indi-

scriminately or equally, it is calculated according to rules, the number of lashes of 

the whip, the duration of the agony, the type of mutilation to be used. Torture 

forms part of a ritual.  It is an element in the liturgy of punishment and meets two 

demands. It must mark the victim. It is intended, either by the scar it leaves on the 

body or by the spectacle that accompanies it, to brand the victim with infamy. It 

leaves signs that cannot be effaced on the very body of the condemned man. In any 

case, men will remember the public exhibition of pillory, torture and pain.  From 

the point of view of the law that imposes it, public torture and execution must be 

spectacular, it must be seen by all as triumphant. The excess of violence used is one 

of the elements of its glory, the fact that the guilty man should moan and cry out 

under the blows is not a shameful side effect, it is the very paraphernalia of justice 

being acted out in all its power.33 

   Punishment, thus, implies suffering, a painful element which is found in the af-

fective order and, at the same time, belongs to the sphere of the body. This passivi-

ty and affliction is ordained by a will which affects the will of someone else and 

forces it to submission. The meaning of punishment resides in the presumed equi-

valence between, on the one hand, evil endured and inflicted and, on the other 

hand, evil perpetrated at least as it has been so judged. This equivalence constitutes 

the rationale for punishment. As Ricoeur says nothing is more rational than pu-

nishment or at least nothing puts more of a claim to rationality than the notion of 

punishment according to the maxim ‚crime merits chastisement‛.34 

   Crime is an attack on order and punishment is, therefore a means of cancellation, 

by virtue of which the stain left upon order by the crime can be erased. What has 

been done by the crime may be undone by punishment, by an act of cancellation 

codified in a ritual  that acts on and destroys the stain that crime has left upon or-

der. This does not relate only to a logic of ideas but to a network of potential dispo-

sition. 

   Punishment is the ‚sign‛ of sanction, it has a ritual character and stems from the 

claims the hacendado holds to be dominant. It is a condition of existence of his 

potential disposition. The means of punishment signal a claim by the hacendado who 

attempts to set the patterns of conduct appropriate in a social order regulated by 

him. Punishment in the form of concrete measures is necessary to the social order 

by which the hacendado tries to establish his disposition. To question the power to 

punish is to question his potential disposition. The hacendado was the source of ‛jus-

tice‛ and hence any infraction of the law was detrimental to his reputation. Pu-

nishment, in a sense, performs functions other than that of punishment itself, it is 

                                                 
33 Foucault, 1975, pp. 36-39, 51-53, 60. 
34 Ricoeur, 1960, pp. 38-41; 1969, pp. 348-369. 
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enveloped in a general network of potential relations of disposition extending beyond 

the penal regime. 

   The means do not arise teleologically by the rational determination of means to 

ends. Rather, means of punishment are artefacts of social organisation, the prod-

ucts of definite conditions of social and political organisation. For instance, hacien-

da prisons suppose certain limitations in the capacities and tasks of the central 

state, while monetary fines presuppose a certain level of commodity production 

and the monetary circulation coincident upon it. 

   Within the hacienda regime, imprisonment was devised less as a punishment but 

more as a means to secure the custody of suspects and the condemned, pending 

their punishment. Punitive practices were not something to be carried out covertly 

but rather were a public spectacle designed to inflict physical pain. The primary 

aim of punishment was, thus, the infliction of unbearable pain and to deter by the 

intensity and the variety of atrocities. Corporal punishments, staged in public in 

front of the other colonos, were performances of the potential disposition of the 

hacendado.35 

   But this very fact could, in a conjuncture of crisis of the hacienda regime, far from 

upholding the potential disposition of the hacendado and through this the estab-

lished order, actually serve to generate a disorderly legality in which the weakness 

of the hacienda regime was revealed and the hacendado humiliated. Riots at the 

scaffold, the defiance and fortitude of the victim could weaken the potency of the 

hacendado. The expressive ‚end‛ of supplice could thus be undercut and threat-

ened by the very means available to make it manifest.36 

 

Traditional Domination and Change 
The importance of gift relations between hacendado and colono in defining their 

relative positions within the articulation of disposition should not be underesti-

mated. The relationship of colonos towards the hacendado was often buttressed in 

a positive manner by the application of some substantive and/or symbolic form of 

reinforcement. That is to say that part of the expected obligations of hacendados 

which deference entails was the recognition of duties beyond the minimal level 

necessary under the agreed terms of the ‚contract‛. In monetary terms such gifts 

may not amount to much, but their symbolic importance was inestimable. This 

obviously also holds for the gifts given in return by the colonos to the hacendado - 

gifts that often though could place a considerable burden on the household econ-

omy of the colono. 

   The expertise of the hacendado as a farmer was not an important aspect of his 

authority. Most hacendados had not acquired the ownership of the land them-

selves or their positions of disposition by demonstrating their expertise in agricul-

                                                 
35 Anrup, 1990, pp. 277-205; Valcárcel, 1981, pp. 90, 106. 
36 Anrup, 1990, pp. 177-205.  
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tural skills, but had inherited their property and the rights and powers attached to 

it from their predecessors. The evaluation of the hacendado by his subordinates 

was diverted to areas of social relationships more within his control. On many 

haciendas the colonos saw the patrón not just as a remote figurehead but as some-

one to whom they could relate to personally in a number of roles and a number of 

different situations. Under these circumstances, traditional authority whatever the 

preference of the hacendado became almost inescapable unless he took positive 

and deliberate steps to behave otherwise. 

   Whether or not by taking the form of ‚compadrazgo‛ relations, patriarchal au-

thority was partly dictated by the awareness on the part of the hacendados of the 

long-term advantages of cultivating a loyalty which involved more than a contrac-

tual obligation and was partly determined by the structure of the social situation 

within which this relationship was located.37 Legitimacy by tradition is, as many 

hacendados recognized, the most stable form of legitimacy, since it is partly 

granted on the basis of personal loyalty to those holding positions of authority. It 

is, therefore, amenable to personal control and manipulation and on account of its 

diffuse nature it tends to be more stable than the more specific criteria of role per-

formance contained in the legitimacy of rational-legal authority.38 

   The sacred basis of legitimacy upon which traditional domination rests is con-

vention or tradition itself.  In this sense, command and obedience are considered to 

be legitimate if they are in accord with custom or are ‚traditional‛. As Bendix 

notes, the legitimacy of traditional domination occurs wherever the ‚authorities‛ 

claim obedience on the basis of established usage. Hence, a patriarchal ruler can 

lose the feeling of obligation among his subjects if he seeks to establish rights for 

himself which exceed the limits of custom.39 If the dependence relationship comes 

into crisis this is likely to lead to outbursts of hostility. 

   Kathleen Barnes in discussing the service tenants’ mental attitude to the repres-

sive aspect of the Bolivian hacienda system prior to the 1952 revolution arrived at 

the conclusion that whilst there had been resentment and even resistance to abuses 

perpetrated by the hacendado or mayordomo there had been general acceptance of 

the system as such.40 Men are for the most part compliant, they tolerate oppressive 

social orders and continue to do so as long as the external world remains stable, 

i.e., as long as it continued to be possible to act on internalized standards and ex-

pectations. Thus, the normatively perceived failure, or the threatened failure of 

such mandates and not the resentment of its prohibitions and impositions, deter-

mines mass-action at the social level. People seem to be driven to rebellion out of 

the frustrations that are generated when mandates are violated or are not be acted 

upon. Much of the conflict that has occurred in the history of rural class relation-

                                                 
37 Montes del Castillo, 1989. 
38 Newby, 1977b, pp. 419-20. 
39 Bendix, 1966, pp. 332-333. 
40 Cited by Pearse, 1972, p. 269. 
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ships had involved a reassertion of the traditional rights of the rural poor rather 

than a demand for the overthrow of the system of traditional authority itself.41 

Indeed it is when this traditional authority is transformed in a ‚modernizing‛ di-

rection that we encounter the most serious cases of conflict in the sierra of southern 

Peru. The consequences of replacing personal loyalty with cash-nexus were consi-

derable and far reaching. 

   Custom tends to sanction claims upon those exercising traditional authority that 

frequently leads to such authority being redefined from below in a way which may 

not comply with the original intentions. By developing a powerful deference of 

traditional authority, the hacendados of the sierra of southern Peru unwittingly 

invited their colonos to fashion their own interpretations of the social order of the 

hacienda regime by assimilating it to their own rights, and then when changing 

conditions threatened them, projecting these rights as demands. This interpretation 

includes a work culture and its relation to a culture of play, notably the carnivales-

que. Traditional forms of work routines were interspersed with play. Here one 

issue is the role of the agricultural tradition and values in relation to the disruptive 

forces of commercial agriculture. Traditional forms of rural labour were embedded 

in a specific culture with its work rhythms, its institutions and its practices.  It also 

came accompanied by hierarchical differences, as well as paternalistic relations and 

particular forms of solidarity and sectarianism within and between colono-groups 

and comunidades. How this work culture interacted with – and was transformed 

by – newer processes of commercial agriculture with its different values and work 

ethics is a sociologically and regionally differentiated story that is just beginning to 

unfold in all its complexity. 

   The hacienda regime was a success in terms of the exercise of power founded on 

a show of force in establishing a certain degree of potential disposition, but it was a 

failure in terms of creating a discipline, economical and subtle in its functioning, 

that could enhance the utility of labour power, i.e., it was a failure in terms of op-

erational disposition. 

   Any social structure constitutes a context that gives meaning to everyday situa-

tions. The dissolution of such a structure means the loss of a system of action and 

meaning and therefore a situation of psychic and social instability. When the tradi-

tional and culturally sanctioned forms of conduct, through the dissolution of the 

hacienda regime, became unavailable and ineffective there were, in many cases, 

effective means and forms to replace them. When the potential relations of disposi-

tion underwent radical change, this could not but affect the efficiency of the opera-

tional relations of disposition. An efficient reorganisation of the operational rela-

tions presupposes new and stable forms of potential disposition and the construc-

tion of new forms of identity and legitimacy. 

 

                                                 
41 Foster, 1965, pp. 293-315; Fourquin, 1972; Moore, 1978, pp. 30-31. 
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”Efter vårt enfaldiga förstånd” 
Den åländska allmogens riksdagsbesvär under karolinsk tid 

 

Jan Samuelson 

 

 

Inledning 
Den första slussen i Stockholm byggdes av trä år 1634 och några år senare bättra-

des den på, då den bekläddes med klinkertegel och försågs med en port och brope-

lare av huggen sandsten. Slussen stod färdig 1642.1 Samma år skrev borgarna i 

Stockholm en besvärsskrivelse, där man menade att allmogens handel ledde till ett 

okontrollerat landsköp, och föreslog att bönderna skulle åläggas att sälja sina varor 

i Stockholm i stället för längre in i Mälaren.2 Riksrådet gick på denna linje och ut-

färdade den 28 juni 1642 ett plakat där allmogen som kom österifrån förbjöds att 

segla in i Mälaren. Nu skulle man i stället angöra i Stockholm på östra sidan, me-

dan de som kom från mälarsidan skulle angöra på västra sidan om staden. Han-

deln skulle endast vara tillåten under en kort tid från augusti månads början till 

slutet av oktober, och skulle endast få omfatta spannmål, salt torsk, strömming och 

penningar. Alla andra varor skulle handlas enligt stadens privilegier.3 Den tidigare 

relativt fria handeln hade nu blivit hårt reglerad. 

   Den statliga handelspolitiken gick alltså ut på att koncentrera handeln mot 

Stockholm. Städer och områden som låg norr om staden, eller inne i Mälaren, skul-

le inte få åka förbi staden för att handla på någon annan plats. Detta gällde också 

ålänningarna, vilket var något som de ofta besvärade sig över vid riksdagarna. I 

Göteborg 1660 klagade allmogen på Kökar över tullen. Kökar ligger långt ute i 

havsbandet och hade inget eget jordbruk, utan fick byta till sig spannmål från den 

fisk man fångade. Tullen vid slussen gjorde att bytesrelationerna blev sämre. All-

mogen beskrev i sitt besvär att det ‛är oss nu till ingen ringa afsaaknadt, förbudit 

att läggia genom Slussen, när Wij medh någon Fisk kommer till Stockholm, och 

wele den uthj Mälaren hooss een eller annan for andre wahror föryttra, att det på 

sådant sätt, snart blifwer alldeles uthe medh oss‛.4 Kronans handelspolitik låg 

                                                 
1 Nordisk Familjebok, del 25, sp. 1478. 
2 Sandström, 1990, s. 183. 
3 Sandström, 1990, s. 184. 
4 R5510, 1660a, p. 4, RA. 
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emellertid fast. Trots detta framförde de åländska skärgårdsbönderna så sent som 

vid riksdagen år 1686 önskemål om att återigen få handla med Mälarområdet.5 

 

Frågeställningar och avgränsningar 
Exemplet ovan kan vara ett lämpligt avstamp för den undersökning jag skall göra 

här, och där jag vill undersöka de riksdagsbesvär som den åländska allmogen lade 

fram vid riksdagarna under den karolinska tiden.6 Med ‛besvär‛ menas de fram-

ställningar som lades fram inför riksdagen, och som innehöll klagomål över sådant 

som man ansåg vara fel och också ofta förslag till hur det skulle kunna rättas till.7 

Jag vill studera två saker: dels vad allmogen klagade på, dels vilka önskemål man 

lyckades få tillgodosedda. 

   Undersökningsperioden är tiden 1660-1719. Detta är en period som kännetecknas 

både av en aristokratisk förmyndarregering och av en enväldig kungamakt. Under 

perioden förekom också två omfattande krig, dels det så kallade skånska kriget på 

1670-talet, dels det stora nordiska kriget. Båda ställde stora krav på det svenska 

samhället, men särskilt det sistnämnda drabbade Åland hårt. År 1714 ockuperades 

ögruppen av ryska styrkor och huvuddelen av befolkningen flydde över havet 

västerut, där den sedan fick vistas i flera år i Stockholm, Roslagen och andra ställen 

i den västra riksdelen. Under perioden inföll också svår missväxt på 1690-talet och 

under det följande decenniet, vilket drabbade lokalsamhället hårt. Perioden börjar 

tjugo år efter den undersökning som Stockholmshistorikern Johan Holm har gjort, 

vilken bland annat behandlar böndernas riksdagsbesvär. Holms undersökningspe-

riod börjar på 1590-talet och sträcker sig sedan ett halvsekel framåt. Vi kan därige-

nom också få en antydan om ifall det har skett några förändringar i relationerna 

mellan de styrande kungarna och allmogen under de mellanliggande åren. Det bör 

dock betonas att Åland enbart är ett enskilt härad och samtidigt ett landskap med 

delvis mycket speciella geografiska omständigheter. I vilken mån resultaten är 

representativa för ett större område, eller kanske rentav hela riket, får vänta tills 

någon företar en större undersökning. 

 

Tidigare forskning 

Inom forskningen har det under ett antal decennier pågått en diskussion om bön-

dernas politiska inflytande under tidigmodern tid och vilka möjligheter allmogen 

hade att få gehör för sina synpunkter. Man kan grovt sett säga att två skolor står 

emot varandra, av Nils Erik Villstrand benämnda ‛maktstatsperspektivet‛ respek-

tive ‛interaktionsperspektivet‛.8 Det senare perspektivet betonas av Eva Österberg, 

som i en betydelsefull artikel 1989 lyfte fram behovet av att studera det tidigmo-

                                                 
5 Enligt Kungl. Maj:t resolution på Ålands besvär 2/11 1686, Å.d, Ea:1, fol. 49-52, p. 6, RA.  
6 Artikeln är en avknoppning av den bok om Ålands 1500- och 1600-talshistoria som jag för närvarande 

håller på att skriva. 
7 Se närmare Holm, 2007. 
8 Villstrand, 2005, s. 92f. 
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derna samhällets politiska kultur som en interaktion mellan statsmakt och under-

såtar.9 Eva Österberg menar att lokalbefolkningen hade ett stort inflytande över de 

beslutsprocesser som handlade om deras egna livsvillkor. Statsmakten hade, me-

nar hon, en legitimitet även bland undersåtarna.10 

   Ur ett annat perspektiv, det som ovan benämndes ‛maktstatsperspektivet‛, beto-

nas, i stället för interaktionen, den i grunden ojämlika relationen mellan överhet 

och undersåtar. Man ser den i huvudsak som en envägskommunikation och beto-

nar hur undersåtarna var utsatta för överhetens kontroll och maktutövning.11 I 

Sverige har detta perspektiv varit mycket vanligt framför allt hos vissa Uppsalahis-

toriker, med Sven A. Nilsson i spetsen.12 För den undersökningsperiod som är ak-

tuell i denna artikel kan jag nämna Martin Lindes avhandling om allmoge och 

överhet under det stora nordiska kriget, utifrån en undersökning av ett härad i 

Närke. Linde ställer rentav frågan varför det aldrig uppstod något folkligt uppror, 

trots de svåra villkor som befolkningen levde under. En förklaring är, menar Lin-

de, närvaron av trupper, som vid behov skulle kunna sättas in mot upproriska 

bönder.13 Det är alltså mycket mer utövandet av ett maktmonopol, än en ömsesidig 

dialog, som Linde betonar. 

   I ett viktigt inlägg i debatten hävdar Börje Harnesk att Eva Österbergs tolkning 

inte har prövats empiriskt tillräckligt mycket och att det saknas ett jämförande 

empiriskt perspektiv. Harnesk ifrågasätter om det verkligen rådde så stort konsen-

sus mellan överhet och undersåtar, och att det kan ha funnits många dolda protest-

former.14 I en senare artikel granskar Harnesk hur retoriken såg ut från både över-

hetens och allmogens sida. Allmogen hade, menar Harnesk, en ‛uppsättning av 

verktyg‛ som var mer begränsade. Kungamakten, å andra sidan, hade tillgång till 

betydligt fler legitimitetsskapande argument, som den kunde anpassa till den kon-

kreta politiska situationen.15 

   Ett arbete som använder sig av ett interaktionsperspektiv som tillåter både dialog 

och konflikt är Åbohistorikern Nils Erik Villstrands avhandling om utskrivningar-

na under stormaktstiden, där han påvisar att de finska bönderna ibland såväl kun-

de förhandla och kompromissa med överheten, som att man ibland uttryckte mot-

stånd genom att lämna fel uppgifter och genom att rymma från utskrivningarna.16 I 

en artikel om stormaktstidens politiska kultur sammanfattar Villstrand sin bild av 

1600-talets samhälle genom att betona böndernas handlingsutrymme, genom att de 

hade tillgång till kanaler som det också låg i överhetens intresse att hålla öppna. 

                                                 
9 Österberg, 1989. 
10 Österberg, 1989, s. 75. 
11 Villstrand, 2005, s. 93. 
12 Se t.ex. forskningsgenomgången i Huhtamies, 2004, s. 19ff. 
13 Linde, 2000, se särskilt s. 229-248. 
14 Harnesk, 2002. 
15 Harnesk, 2003, se särskilt s. 73ff. 
16 Villstrand, 1992. 
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Relationen mellan de båda var dock i grunden mycket ojämlik, och bönderna kun-

de därför också protestera genom olika former av ‛vardagsmotstånd‛.17 

   Som nämndes ovan har Johan Holm undersökt relationen mellan kungamakt och 

bönder på ett politiskt plan. I sin avhandling belyser han hur bönderna artikulera-

de sina politiska krav på riksdagarna, dels genom häradsbesvären och dels på själ-

va riksdagarna, under tiden 1695 till 1640. Holm granskar även hur regeringen 

svarade på dessa krav, under en period då det fanns både regerande konungar och 

en förmyndarregering i verksamhet. Enligt Holm hade bönderna ett medvetet 

politiskt program som gick utöver den snävt lokala kontexten. Bönderna är alltså, 

enligt Holms sätt att se, en grupp som är fullt kapabel att identifiera sina intressen 

och också gemensamt driva en politik som strävar efter att dessa intressen tillgo-

doses. 18 

Källmaterialet 
I artikeln bygger jag på de riksdagsbesvär som utgick från Åland. Dessa besvär 

kan man dels finna i häradsrättens domböcker, dels i Riksarkivet i Stockholm. Ori-

ginalbesväret lämnades in på riksdagen och är därför det som finns bevarat i Riks-

arkivet, medan den version som finns upptecknad i domboken är en avskrift av 

besväret innan det sändes iväg med den valde riksdagsmannen. Normalt är orda-

lydelsen mellan de båda versionerna likalydande, men som nedan kommer att 

visas finns det ett undantag. Av arbetstekniska skäl hänvisar jag nedan omväxlan-

de till de båda versioner av besvären som finns bevarade.19 

   Det svar som utgick från Kungl. Maj:t kan man likaledes ofta finna i två versio-

ner, dels den avskrift av den ivägsända resolutionen som finns i Riksregistraturet, 

dels i den åländska domboken. Här bygger jag huvudsakligen på den sistnämnda, 

men även här är överensstämmelsen mycket stor i de fall båda exemplaren finns 

bevarade och går att jämföra. 

Utformandet av besvären och valet av riksdagsman 
Besvären sammanställdes vid häradsrätten, där man också valde riksdagsman. 

Hur besvären tillkom är svårt att avgöra, men ett genomgående mönster är att vi 

först finner besvärspunkter som är gemensamma för hela Åland, varefter följer 

sådant som gäller vissa delar av landskapet, normalt skärgårdssocknarna. Riks-

dagsmannen skulle ta med sig besväret och presentera det vid riksdagen, men han 

skulle inte få ta några egna initiativ. Därför kom det som en överraskning för ålän-

ningarna att den resolution som Kungl. Maj:t utfärdade år 1673 innehöll fler punk-

ter än vad själva besväret hade gjort. Det framkom då att ‛HerrdagzKarlen Matz 

Henrichzson j Kumblinge, tilstodh, at han icke allenast sielf hadhe fleere klage-

                                                 
17 Villstrand, 2005, s. 94ff. 
18 Holm, 2007. 
19 Riksdagarna 1676 och 1678 behandlas inte p.g.a. att jag inte haft tillgång till källmaterialet från dessa. 
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punkter j Stockholm låtit skrifwa, än honom här på Åhland medgofwos.‛20 En jäm-

förelse mellan besvären och resolutionen visar att de punkter som Mats Henriks-

son lagt till handlade om Kumlinge och andra skärgårdssocknar. 

   Det var extra viktigt att riksdagsmännen enbart framförde de frågor som man var 

bemyndigade till, eftersom deras legitimitet ibland tycks ha ifrågasatts.21 Vid hä-

radstinget år 1713 ledde detta till en social motsättning på tinget. Länsmännen 

hade tidigare valts ur böndernas led, men allteftersom tiden gick växte klyftan 

mellan dessa och bondemenigheten. De blev i stället alltmer statsmaktens repre-

sentanter på lokalplanet, vilket sannolikt låg bakom den politiska strid som blos-

sade upp vid detta val. Två kandidater som föreslogs var landsfiskalen Törnström, 

som också var länsman i Jomala, och länsmannen Örn i Sund. Redan deras namn 

antyder att de var en del i det framväxande skikt, som under följande århundrade 

skulle kallas för ofrälse ståndspersoner. De hade lyckats skaffa sig stöd från sina 

hemsocknar, men mötte i övrigt starkt motstånd. Bonden Mickel Ersson från Lill-

bolstad i Hammarland protesterade, och yrkade på att en ‛av själva bondeståndet 

bör befullmäktigas, som bäst vet allmogens åliggande nöd‛. Till slut valdes tolv-

mannen Markus Ersson i Näs som riksdagsman. Han beskrevs som ‛en ärlig, 

beskedlig och nykter bonde‛. 22 Markus Erssons uppdrag blev långvarigt, och sä-

kert också betungande. Han deltog i riksdagen 1713-14, och hamnade därefter som 

flykting undan den ryska ockupationen. Därför fick han också under de komman-

de riksdagarna 1719 och 1720 representera Åland och försöka försvara dess invå-

nares intressen.23 

   Efter att besvären diskuterats vid tinget skulle de sedan passera landshövdingen 

som skulle yttra sig över lämpligheten av att ta upp vissa frågor.24 Hur detta sked-

de rent praktiskt framgår av besvären 1697 då man vid diskussionen på häradsrät-

ten tog upp nio besvärspunkter. När landshövdingen såg över dessa punkter före-

slog han att fyra skulle utgå.25 Dessa togs därför bort från besvären, som därefter 

omfattade fem punkter, vilka också senare var dem som besvarades av Kungl. 

Maj:t.26  

   När Kungl. Maj:t hade utfärdat sin resolution fick man inte gång efter annan 

komma tillbaka med samma klagomål. Detta var något som allmogen visste, men 

ibland kände man sig ändå tvingad att upprepa sina önskemål. I samband med att 

de klagade på dagsverken vid 1668 års riksdag hänvisade ålänningarna till ‛wårt 

enfalldiga förstånd‛ när de försvarade att de ‛offtare än oss medh rätta elliest 

bordhe‛ åter inkom med en bön.  Anledningen var, hävdade de, att beslutet aldrig 

                                                 
20 Å.d, Ca:7, Kumlinge 2/5 1673, ÅLA. 
21 Se också om detta Linde, 2000, s. 89. 
22 Om detta, se Ramsdahl, 1947, s. 79. 
23 Ramsdahl, 1947, s. 80. 
24 Linde, 2000, s. 89. 
25 Å.d, Ea:1, 6/10 1697, fol. 92r, ÅLA. 
26 Å.d, Ea:1, fol. 97-99r, ÅLA. 
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hade implementerats. Genom att hänvisa till sin allmänna okunskap försökte de 

gardera sig mot bli beskyllda för att återigen dra upp ett redan avgjort ärende.27 

   År 1672 markerades från överhetens sida att allmogen nu hade gått för långt. Den 

varnades för att inte besvära sig vid alla riksdagar över sådant som förut åtskilliga 

gånger varit föremål för resolution och förklaringar, ‛och sigh beswära vthöfwer 

dett nu wedh denne Rijkzdagh, som åtskillige gångor tilförenne vthtryckeligen 

resolverat och nogsampt förklarat ähr, medh mindre någon bewijseligen öfwertyga 

och bestå kan, att Kongl. Maij:tz Resolution han eij åthnutit, vthan dhe af wederbö-

rande oexequerade håldne och blefne ähre‛.28 Man hade rätt att framföra sina kla-

gomål och besvär, men ett beslut var ett beslut, och måste respekteras! 

Den åländska allmogens besvär åren 1660-1719 
Över vad besvärade sig då ålänningarna under dessa 60 år? Här skall jag göra en 

genomgång av besvären, uppdelade på de huvudsakliga ämnesområden som 

framkommer. Kategoriseringen bygger i huvudsak på de ärenden som finns i ma-

terialet, men har också till en del anpassats till den kategorisering som Holm an-

vänder sig av, så att det går att göra jämförelser över tid med hans material.  

   Vi ser här att klagomålen över skatter och övriga ekonomiska krav från statsmak-

tens sida är de vanligast förekommande. Olika former av klagomål över skatterna 

förekom vid samtliga undersökta riksdagar utom år 1680, om vi inte räknar med 

de klagomål som man framförde rörande leveranser av hö och ved. Det måste 

dock betonas att det aldrig handlade om att den åländska allmogen ifrågasatte 

någon skatt, till skillnad mot vad som var fallet under Kristinas förmyndarreger-

ing, då vissa skatter kunde beskrivas som olagliga.29 Det vanliga var istället att 

man anhöll om tillfälliga eller permanenta nedsättningar i skatten, vilket också var 

det vanliga under den första hälften av seklet.30 Det var även mycket vanligt att 

allmogen ville ha ‛skatteväxlingar‛, det vill säga att den ville betala skatten i en 

annan vara än den bestämda, eller ersätta med betalningar i reda pengar. 

   Tabellen på följande sida visar hur de olika ärendena fördelade sig i stort. När 

bönderna ville ha en ny skatteberäkning motiverades detta med att skatterna var 

för höga för hemmanens bärkraft. Därför framförde man upprepade gånger öns-

kemålet om en ny jordrevning.31 Här ser vi alltså tecken på de jämlikhets- och rätt-

viseideal som Börje Harnesk har uppmärksammat som en viktig ingrediens i bön-

dernas tankevärld under tidigmodern tid.32 

                                                 
27 R5510, RA. 
28 Å.d, vol. Ea:1, fol. 15-17r, p. 8, ÅLA. 
29 Holm, 2007, s. 133. 
30 Holm, 2007, s. 133. 
31 1660 (båda riksdagarna): R5510 (p. 1 i båda besvären); 1686: enl. referat i Kungl. Maj:t resolution, Å.d, 

Ea:1, fol. 49-52, p. 3, ÅLA; 1693: enl. referat i Kungl. Maj:t resolution, Å.d, Ea:1, fol. 72-75r, p. 1, ÅLA; 

1697: Å.d, Ea:1, fol. 83-91, p. 3, ÅLA; 1713: Å.d, Ea:1, fol. 104-111, p. 4, ÅLA; 1719: R5510 (p. 4), RA. 
32 Harnesk, 2003, s. 62. 
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Tabell 1: Sammanställning av den åländska allmogens besvärspunkter vid riksda-

garna 1660-1719. 
 1660a 

1660b
 

1664 

1668 

1672 

1675 

1680 

1682 

1686 

1689 

1693 

1697 

1713-14 

1719 

Skatter 3 3 2 4 1 3  1 1 1 2 2 2 1 

Jordrevning 1 1       1  1 1 3  

Dagsverken 2 2  1     1  1    

Transporter 1 2 1  1  3  1  1 1 3  

Tullar och 

acciser 

1 1 3  2    2   1   

Båtsmanshållet 2 1  1    1 1  2  1  

Missväxt 1    1 1   1 1     

Inflation    1          1 

Egna trupper 1      1  1      

Arrendatorer       1  1   1   

Fogdar och 

tjänstemän 

1           1 1  

Prästerskapet   1 3    1   1 1   

Övrigt 1   5 1  1  2 1 1 2 1 3 

Källor: R5510 (1660a, 1660b, 1664, 1668, 1672, 1675, 1680, 1719); Å.d, Ea:1, fol. 40-42 (1682); fol. 31-33v, 38 

(1689); fol. 83-91(1697); fol. 104-111 (1713).  

Anmärkning: Året utgör det år då riksdagen ägde rum, däremot inte alltid det år då besvären formule-

rades. Åren 1686 och 1693 bygger på de referat som finns i resolutionen. Riksdagarna 1676 och 1678 har 

ej undersökts. Eftersom det ägde rum två riksdagar 1660 kallas de 1660a respektive 1660b. 

 

När det gällde tillfälliga nedsättningar motiverades dessa med att det hade varit 

missväxt eller att landet hade lidit på annat sätt. I besvären till riksdagen i Göte-

borg 1660 anhöll skärgårdsbönderna i Föglö, Kökar och Kumlinge exempelvis om 

en lindring i pålagorna på grund av krig och missväxt. Salt och spannmål var dyrt 

att köpa under dessa tider, speciellt som fisken var mindre värd än vanligt. Dess-

utom hade befolkningen i Kumlinge lidit av genomtågande krigsfolk.33 Liknande 

besvärspunkter återkom med jämna mellanrum, och vid riksdagen år 1697 ser vi 

tydliga spår av den hungerkatastrof som just då ägde rum.34 Förutom önskemålet 

om att få lösa spannmålstiondet med pengar, och om att få köpa spannmål från 

kronomagasinen, ville man att skatten skulle beräknas på nytt, eftersom fisket 

hade avtagit och skogen numera var utdödd ‛genom köld och djur‛.35 

   Ofta ställde sig hela landskapet bakom de besvärspunkter som gällde skatterna, 

men när det gällde tullar och acciser var det annorlunda. Här var det ofta skär-

gårdssocknarna som agerade på egen hand. Näringsekonomiskt sett är inte Åland 

                                                 
33 R5510 (1660a, p. 4), RA. 
34 Detta framgår av den ökande dödligheten som den avspeglas i kyrkoböckerna. Se också rörande 

Kökar Ahlbäck, 1955, tabell 1, s. 354. 
35 Å.d, Ea:1, fol. 83-90, p. 3, ÅLA. 
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något enhetligt område. Bönderna på det så kallade Fasta Åland levde huvudsak-

ligen på jordbruk och boskapsskötsel, med lite fiske vid sidan om. I skärgårds-

socknarna var däremot fisket huvudnäringen och här hade man ringa eller rentav 

inget jordbruk. De speciella svårigheter och behov man hade i detta område i 

Skårgärdshavet mellan fasta Åland och landskapet Egentliga Finland avspeglas på 

många håll i besvären. Mer eller mindre varje besvär har punkter som berör de 

speciella problemen för skärgårdssocknarna Föglö, Kökar och Kumlinge, speciellt 

svårigheterna att få tag i spannmål och den därmed sammanhängande alltför höga 

tull som man ansåg att man hade att betala. Vi såg ovan hur man klagade över 

tullen vid Slussen i Stockholm, och även när man handlade i den andra riktningen 

hade man besvär med tullar. År 1686 klagade skärgårdsbönderna över att de som 

seglade med fisk till Reval för att byta till sig säd måste betala tull för fisken vid 

Hangö udd och för säden vid tillbakaresan. Man anhöll därför om att bli befriade 

från avgiften vid återresan, samtidigt som man återigen upprepade önskemålet om 

att få segla upp i Mälaren för att få byta till sig säd. Båda önskemålen blev resultat-

lösa.36 Klagomålen över tullen vid Hangö udd återkom drygt tio år senare, men 

denna punkt uteslöts ur besvären på rekommendation av landshövdingen.37 

   Ålänningarna skulle ofta leverera sina skatter till Stockholm och andra platser, 

och dessa leveranser tog en hel del tid och resurser i anspråk. Framför allt volym-

krävande varor som hö och ved var besvärliga att transportera. År 1697 klagade 

allmogen över leveranserna av gärdehö till Utö gruva. Utö drevs på arrende och 

man anhöll nu att arrendatorerna själva skulle hämta höet eller att båtsmän och 

inhysingar skulle åläggas att åtfölja skepparna som förselkarlar. Man klagade ock-

så mot leveranserna av gärdsel till kungliga djurgården.38 

   Klagomål över dagsverken var vanliga, särskilt i början av undersökningsperio-

den. De handlar då ofta om att dagsverksbördan var alltför stor för små hemman.39 

Uppsalahistorikern Kurt Ågren har visat att dagsverksbördan reglerades på 1650-

talet och kring 1660, och detta kan möjligen vara förklaringen till de många besvä-

ren i början av undersökningsperioden, innan man hade vant sig vid förändring-

arna.40 Även om oron över ett stort uttag av dagsverken återkommer 1693, var 

klagomålen över ett alltför stort dagsverksuttag nu sällsyntare.41 

   Utskrivningarna från Åland skedde vid denna tid i form av båtsmän. Kronan 

visste att utnyttja den sjöfartskunniga åländska befolkningen till rikets försvar. 

Båtsmansroteringen infördes tidigt, 50 år tidigare än knektroteringen i Sverige i 

stort, och genom att ingå i en båtsmansrote skulle man vara befriad från utskriv-

                                                 
36 Referat i Kungl. Maj:t resolution på allmogens besvär 1686, Å.d, vol. Ea:1, fol. 49-52, ÅLA. 
37 Å.d, vol. Ea:1, fol. 83-90, p. 7, ÅLA; Kungl. Maj:t resolution på allmogens besvär, Å.d, vol. Ea:1, fol. 97-

99r, ÅLA. Se om detta s. 5. 
38 Å.d, vol. Ea:1, fol. 83-90, ÅLA. 
39 Se t.ex. R5510 (1660b), p. 1, RA. 
40 Ågren, 1964, s. 101-106. 
41 Referat i Kungl. Maj:t resolution på allmogens besvär 1693, Å.d, vol. Ea:1, fol. 72-75r, p. 1, ÅLA. 
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ning för bonden, samt en dräng och en gosse på varje hemman.42 Förutom de ordi-

narie båtsmännen sattes det också upp en så kallad fördubbling. På Åland skulle 

tre rotar förena sig om två fördubblingskarlar. 1675 hade Ålands kompani 274 

ordinarie och 172 fördubblingsrotar. Ibland räckte inte ens detta till. Under kriget 

1675-79 utskrevs dessutom så kallade tre- och sexmänningsbåtsmän, och liknande 

uttag tycks ha skett under Stora ofreden.43 Detta innebar naturligtvis en stor börda 

för bönderna, som vid upprepade tillfällen klagade på förhållandena, särskilt i 

samband med krigstider, när de upprepade gånger hade fått ersätta den döde eller 

skadade båtsmannen med en ny. Till riksdagen i Göteborg 1660 önskade allmogen 

på Åland, liksom man hade gjort 1658, att slippa fördubblingen, eftersom det råd-

de brist på folk.44 Efter nästa stora krig återkom dessa önskemål. Vid riksdagen 

1682 klagade man över brist på manfolk till följd av de talrika båtsmanskomplette-

ringarna under den långvariga krigstiden och anhöll om befrielse från fördubb-

lingen under såväl freds- som krigstid ‛någon behageligh Tijdh‛, särskilt tills ung-

domen hunnit tillväxa.45 Besvären visar väl de problem som ofta brukar framhållas 

med det ständiga knektehållet: det fungerade väl i fredstid, men innebar ett stort 

tryck under krigstid. Detta visade sig också vid nästa stora krig, då ålänningarna 

vid riksdagen 1713-14 klagade över den stora avgången av båtsmän och anhöll om 

lindring, vilket naturligtvis var omöjligt att få i detta för riket så besvärliga läge.46 

   Enligt Holms undersökning berörde många av de besvär han behandlar fogdar 

och andra kronans tjänstemän, arrendatorer och adeln, medan inte speciellt många 

handlade om prästerskapet. Klagomålen över arrendatorerna var mycket vanliga 

sedan systemet infördes på 1620-talet. Dessa ville få ut så mycket pengar som möj-

ligt under den tid de hade hand om arrendet, och hade därför ganska kortsiktiga 

intressen. Konflikterna med bönderna var därför vanliga under den period syste-

met varade.47 Som vi såg ovan förekom sådana klagomål även senare, även om 

systemet var långt mindre utbrett vid slutet av 1600-talet. 

   När det gäller adeln och fogdarna skedde det en förändring fram till 1660-talet. 

Klagomålen mot adeln förekommer inte i de åländska besvären från karolinsk tid, 

vilket säkerligen kan förklaras med att adeln här var ganska fåtalig och svag. Men 

även fogdarna kom lindrigt undan. År 1660 klagade den åländska allmogen över 

en avgående fogde som nu försökte få ut den resterande skatten, 17000 daler smt, 

utan hänsyn till allmogens klagomål, och år 1697 klagade man över fogdens förfa-

                                                 
42 Stormbom, 1959, s. 15. 
43 Stormbom, 1959. s. 23. 
44 R5510 (1660a), RA. 
45 Allmogens besvär vid riksdagen 1682, Å.d, vol. Ea:1, fol. 40-42, p. 2, ÅLA. Se också Kungl. Maj:t  

resolution på allmogens besvär 1686, Å.d, vol. Ea:1, fol. 49-52, p. 9, ÅLA. 
46 Allmogens besvär 1713, Å.d, vol. Ea:1, fol. 104-111, ÅLA; Regeringens resolution på Ålands allmoges 

besvär, Å.d, vol. Ea:1, fol. 112-116, ÅLA. 
47 Holm, 2007, s. 135ff, 160. 
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rande vid skatteuppbörden, men i övrigt hade man inget att anmärka mot sina 

fogdar.48 

   Däremot var det en annan grupp som nu allmogen ibland tycks ha råkat i kon-

flikt med, nämligen prästerskapet. Johan Holm finner att sådana var ovanliga un-

der hans undersökningsperiod.49 I det åländska materialet från slutet av seklet är 

de däremot betydligt vanligare. Klagomålen handlade om hur prästernas tionde 

skulle levereras eller om deras avlöning i övrigt.50 

   Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den åländska allmogen framför allt 

besvärade sig över höga uttag av skatter, dagsverken och olika typer av arbetskrä-

vande transporter. Även båtsmanshållet var något som ofta upplevdes som be-

tungande. De önskemål som lyftes fram innehåller dock inget ifrågasättande av 

bördorna i sig, utan enbart om storleken och fördelningen av bördorna. När det 

gäller tullarna kan vi däremot ana att de tullar som begränsade handeln mot Mä-

larområdet och Estland, vilka kraftigt fördyrade spannmålsinköpen, inte hade 

samma legitimitet i ålänningarnas ögon. Detta framkommer emellertid enbart indi-

rekt, genom de många besvär under lång tid där man klagade på det rådande för-

hållandet. 

   Det ringa antalet besvär mot kronans tjänstemän kan antyda att statsmakten nu 

började få större kontroll över sin personal, medan klagomålen mot prästerna kan-

ske tyder på en begynnande social konflikt i samband med att prästerskapet stärk-

te sin sociala och politiska ställning, vilket fullt ut blev märkbart under 1700-talet.51 

 

Hur bemöttes de åländska besvären av de styrande? 
Vi har nu kortfattat bekantat oss med de besvär som den åländska allmogen fram-

förde, och som antyder vad man upplevde som orättvist och betungande, och kan-

ske också det som det var realistiskt att klaga på. Men hur bemöttes nu dessa kla-

gomål? När tillmötesgick överheten deras önskemål, och när var det lönlöst att 

klaga? Detta skall vi nu se litet närmare på. 

   Resolutionerna på besvären har jag grupperat i grupper beroende på i vilken 

grad önskemålen tillmötesgicks. Jag delar in dem i sådana besvär där Kungl. Maj:t 

gick med på önskemålen (‛Bifall‛), där de avslogs (‛Avslag‛) och där de skulle 

utredas ytterligare, oftast av landshövdingen eller kammarkollegiet (‛Utredas‛). 

Fördelningen av resolutionerna visas i tabellen på nästa sida (tabell 2).   

    

 

 

                                                 
48 R5510 (1660a, p. 9), RA, resp. Å.d, vol. Ea:1, fol. 83-91, p. 4, ÅLA (1697). 
49 Holm, 2007, s. 140f. 
50 1664: R5510, p. 2, RA; 1669: R5510, p. 1-3, RA; 1682: Å.d, vol. Ea:1, fol. 40-42, p. 3, ÅLA; Å.d, vol. Ea:1, 

fol. 83-90, p. 2, ÅLA. 
51 Bergström, 1991, s. 115, 167. 
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Tabell 2. Sammanställning av Kungl. Maj:t resolutioner på den åländska allmogens 

besvär. 

 1660a 

1660b
 

1664 

1668 

1672 

1675 

1680 

1682 

1686 

1689 

1693 

1697 

1713-14 

1719 

Skatter A

B 

A A

B 

A

A

U 

A 

A* 

A? 

A 

A 

A* A

U 

A* A U

U 

A U B? 

Jordrevning U B       A  U A U B? 

Dagsverken A

B 

B?  B     U  U    

Transporter B B? B  A? 

A* 

 B  U  U B 

U 

U

U 

 

Tullar och 

acciser 

 U A

A 

B? 

 A    A 

A 

 U A U B? 

Båtsmans- 

hållet 

A B  A    B? U  A

A 

 A  

Missväxt          U     

Inflation               

Egna 

 trupper 

         U     

Arrendatorer         U      

Fogdar och 

tjänstemän 

U           U   

Prästerskapet  B U A

A 

A? 

   U    B*   

Övrigt B A  A

A 

B 

B 

U 

A 

A? 

A* 

A* 

   B 

U 

U B  B B 

B

U 

Källor: Å.d, vol. Ea:1, fol. 6-7 (1660a), fol. 9-10r (1660b), fol. 11-14 (1668), fol. 15-17r (1672), fol. 24 (1680), 

fol. 43-44 (1682), fol. 49-52 (1686), fol. 64 (1689), fol. 72-75r (1693), fol. 97-99r (1697), fol. 112-116 (1713), 

fol. 119-120 (1719); RR vol. 1664, vol. B:361, fol. 388r-390 (1664); RR vol. B:418, fol. 214 (1675). 

Anmärkning: A=Avslag, B=Bifall, U=ärendet remitteras vidare till utredande instans (se vidare i texten). 

En stjärna (*) avser ett åtminstone delvis avslag, frågetecken anger att formuleringarna är så pass vaga, 

att det är svårt att veta om det rör sig om ett tydligt avslag/bifall eller ej. Antalet resolutionspunkter i 

denna tabell skiljer sig från dem i tabell 1 eftersom långt ifrån alla besvär fick något tydligt utslag. Året 

utgör det år då riksdagen ägde rum, däremot inte alltid det år då resolutionen utfärdades. Riksdagarna 

1676 och 1678 har ej undersökts. 1660a resp. 1660b: se förklaring i tabell 1. 
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   I många fall överensstämde böndernas och regeringens intressen. Så var exem-

pelvis fallet när det gällde att tjänstefolket inte skulle få röra på sig hur som helst, 

utan stanna i sin tjänst hela legotiden ut. År 1693 klagade allmogen över alla rym-

ningar från landskapet, som orsakade att det inte fanns manskap för komplettering 

när man behövde ersätta en avgående båtsman och att arbetsfolk saknades vid 

kronans ladugårdar och böndernas hemman. Bönderna anhöll att de skyldiga skul-

le näpsas ‛androm till wahrnagel och skräck‛.52 Detta var den enda punkt under 

denna riksdag som allmogen helt utan motsägelse fick igenom. I resolutionen för-

klarades att överståthållaren och landshövdingarna skulle ha noga överinseende 

över att de gällande förordningarna följdes.53 

   Bland övriga bifallspunkter kan man iaktta en viss flexibilitet från kronans sida 

när det gällde eventuella avlösningar eller mindre nedsättningar av dagsverken 

eller leveranser. Detta var särskilt fallet vid de båda riksdagarna 1660. Leveranser 

till platser utanför Åland kunde ofta vara besvärliga och ta mycket tid ifall väder 

och vind var ogynnsamma. År 1680 beskrevs hur skutor hade gått i kvav, och all 

‛Arbetes Försummelse, sampt medh heele dhen Skadhan, som Allmogen weder-

fars, så til Lijfwet, som Farkostär och annan Egendom, förgäfwes, uthan dhen ring-

este Refusion och Skadestånd.‛54 Just i detta fall fick man i stort sett gehör för sina 

önskemål att få lösa skattehö med pengar,55 men kronan hade vid denna tid nu 

oftast blivit mer negativ till eftergifter i dessa frågor. Bönderna fick ibland också 

visst stöd i sina konflikter med prästerskapet. Efter freden 1660 fick de även befri-

else från fördubblingen i båtsmanshållet, eftersom det nu var fred. 

   Den riksdag då allmogen, åtminstone på papperet, hade störst framgång var år 

1719. Åland låg öde, och måste nu återbefolkas, vilket också låg i både bondebe-

folkningens och kronans intressen. För att detta skulle vara möjligt var det, mena-

de allmogen, nödvändigt att alla som befann sig i Sverige flyttade tillbaka, att flyk-

tingarna fick hjälp med boskap och kläder, och att det beviljades ett antal skattefria 

år, samtidigt som den tidigare gällande skatten borde sänkas. Kungl. Maj:t förkla-

rade att kronan i möjligaste mån skulle dra försorg om detta, samtidigt som lands-

hövdingen fick i uppdrag att inkomma med förslag på hur flyktingarna skulle 

kunna få köpa säd från kronans magasin.56 Med andra ord var resolutionen mycket 

vagt formulerad och band inte upp kronans handlande längre fram i tiden när 

tiderna hade blivit mer normala. 

   Det område där det var svårast för bönderna att få gehör för sina besvär var de 

som handlade om skatterna och skattetrycket, respektive de som handlade om 

båtsmanshållet. Här rör det sig i många fall inte om en statsmakt som i första hand 

strävade efter dialog med bondebefolkningen. År 1661 klagade allmogen över att 

                                                 
52 Referat i Kungl.Maj:t resolution på allmogens besvär 1693, Å.d, vol. Ea:1, fol. 72-75r, p. 6, ÅLA. 
53 Kungl. Maj:t resolution 1693, Å.d, vol. Ea:1, fol. 72-75r, p. 6, ÅLA. 
54 R5510, 1680, p. 1, RA. 
55 Å.d, vol. Ea:1, fol. 43-44, ÅLA. 
56 Allmogens besvär 1719, R5510, RA; Kungl. Maj:t resolution 1719, Åd, 160, fol. 119-120, ÅLA. 
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den skattläggning som gällde hade lett till att många som ägde bördsrätten till sina 

hemman hade måst lämna dem eftersom de resterade med skatterna. Man anhöll 

därför om en revidering av skattläggningen.57 Denna kunde emellertid ej ändras, 

blev svaret, men landshövdingen skulle i alla fall rannsaka om de oförmögnas 

villkor.58 Klagomålen över skattläggningen återkommer regelbundet under perio-

den, men utan några större framgångar från böndernas sida. Normalt var det ock-

så svårt att få till stånd några förändringar i hur båtsmanshållet var organiserat. 

Detta var något som kronan var starkt intresserad av att det fungerade, och därför 

hade svårare att gå med på några eftergifter. 

   År 1686 framförde den åländska allmogen att man hade lidit hårt av missväxt 

och i skärgården hade bönderna fått minskat fiske, samtidigt som många redskap 

hade gått förlorade. Eftergiften blev inte stor, om någon: ‛så ähr till förhåppas, at 

then brist dhe således  lijdit hafwa, lärer igenom Gudz wälsignelse fölliande åhren 

förbättras och them ymnigh wäxt förlänandes warder, at the förmå deras uthskyl-

der förmodeligen betahla, och Kongl.Maj:st will nådigest at dhe oförmögne skon-

sampt anses och handteras‛. 59 

   Det har ofta framhållits hur allmogen föredrog en stark kungamakt framför en 

regering där aristokratin med riksrådet hade ett starkt inflytande.60 Det är därför 

intressant att också här jämföra de riksdagar där det fanns en stark kungamakt, 

antingen den var enväldig eller ej, med de riksdagar där riket styrdes av en för-

myndarregering. Går det att se samma tydliga skillnader som de Holm menar sig 

se under sin undersökningsperiod från början av 1600-talet? 

   Skillnaden är inte så tydlig som man kanske skulle tro. Den tydligaste föränd-

ringen består i hur den enväldiga kungamakten agerade, jämfört med tidigare. Det 

var nu betydligt vanligare än tidigare att Kungl. Maj:t inte tog någon klar ställning 

till frågan, utan hänsköt den till vidare utredning, huvudsakligen av landshöv-

dingen eller kammarkollegiet. Regelrätta avslag var ovanliga, utom när det gäller 

båtsmanshållet, där det regelmässigt hänvisades till överenskommelser och resolu-

tioner som tidigare hade utfärdats. Vidare utredning var också standardlösningen 

vid den speciella riksdagen år 1713-14, då riket sönderslets av ett långvarigt krig, 

med kungen långt borta i avlägsna länder, och ett riksråd som hade svårt att upp-

rätthålla sin legitimitet. 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Å.d, vol. Ea:1, fol. 40f, ÅLA. 
58 Å.d, vol. Ea:1, fol. 43, ÅLA. 
59 Besvär och resolution framgår båda av Kungl. Maj:t resolution i Å.d, vol. Ea:1, fol. 49, ÅLA. 
60 Se t.ex. Holm, 2007, passim. 
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Avslutande ord 

Om vi ser på besvären och resolutionerna under dessa undersökta riksdagar kan vi 

konstatera att själva klagomålen under hela perioden i stort sett handlade om 

samma saker, framför allt böndernas bördor i form av skatter, dagsverken och 

transporter. Hur man från överhetens sida har svarat på detta har emellertid varie-

rat. Möjligtvis var förmyndarregeringen rentav litet mer benägen till eftergifter än 

den unge Karl XI, vilket i så fall kanske kan förklaras i regimens bristande legitimi-

tet i undersåtarnas ögon. När Karl XI blev myndig kan vi på samma sätt kanske 

ana en större benägenhet att ge avslag på böndernas besvär. 

   Den stora förändringen tycks dock ha skett i samband med att det kungliga en-

väldet infördes i början på 1680-talet. Det är tydligt att den enväldiga kungamak-

ten var ovilligare än tidigare regeringar att ge regelrätta avslag. Hur skall då detta 

tolkas? Vi kan ju naturligtvis, om vi önskar, ta resolutionerna på orden och dra 

slutsatsen att man nu inte ville fatta några beslut utan att saken grundligt hade 

utretts. Men det kan också röra sig om fall där Kungl. Maj:t var ovillig att fatta 

beslut, eftersom det riskerade att skapa konflikter med andra intressegrupper. 

Historikern Dag Lindström har lyft fram en ‛förhalandets praktik‛ i 1600-talets 

samhälle. Många ärenden drogs i långbänk, och det var vanligt att de gick vidare 

till landshövding och kollegier för vidare utredning.61 Lindström menar att förha-

landet många gånger var en medveten strategi. Ibland kunde detta i realiteten vara 

ett annat sätt att undvika förändringar, men det var också, enligt Lindströms me-

ning, ett uttryck för den förhandlingskultur som rådde i det tidigmoderna samhäl-

let. För överheten var det en rationell strategi för att kunna behålla största möjliga 

handlingsfrihet.62 

   Det råder nog ingen tvekan om att denna strategi även syns i dessa riksdagsreso-

lutioner från det karolinska enväldets tid. För att strategin på sikt skulle lyckas 

krävdes det emellertid på längre sikt att landshövdingarna och kollegierna gjorde 

ett gott arbete, så att allmogen upplevde de fattade besluten som legitima. Detta 

lämnar jag dock över till en senare undersökning att granska. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Lindström, 2005, s. 15. 
62 Lindström, 2005, s. 20f. 
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De fruktansvärda ederna 
Om kampen mot eder och svordomar i Sverige 

under 1500- och 1600-talen 

 

Göran Malmstedt 

 

 
Under den tidigmoderna epoken försökte kyrka och statsmakt på olika håll i Euro-

pa bekämpa folkets bruk av eder och svordomar.1 Kyrkan var oftast drivande och 

man hävdade då att det hade blivit allt vanligare med hädiska eder som innebar 

brott mot Guds andra bud. Det förefaller vid denna tid varit allmänt förekomman-

de att man i eder och svordomar brukade Guds eller olika helgons namn. Enligt 

Michail Bachtin, som diskuterar dåtidens svordomar i sitt arbete om Rabelais och 

skrattets historia, överflödade språket av svordomar som kretsade kring det heliga 

och ofta fokuserade på Guds eller helgonens kroppsdelar. Man svor exempelvis 

vid Kristi blod, huvud, sår, mage, fötter eller händer.2  

   Från kyrkligt håll stegrades missnöjet med svordomarna under 1500-talet. Såväl 

protestantiska som katolska kyrkoledare varnade ihärdigt för att detta missbruk av 

Guds namn innebar en svår synd som retade Gud till att hämnas. De världsliga 

myndigheterna engagerades också i denna kampanj. Som framkommer i Alain 

Cabantous verk om blasfemi under tidigmodern tid, utfärdade makthavare på 

olika håll i Europa under 1500- och 1600-talen upprepade förordningar mot olika 

former av hädelser, vilka vanligen stadgade stränga straff för svordomar och annat 

gudlöst tal.3 Myndigheterna intresserade sig i första hand för svordomar som be-

rörde heliga namn eller begrepp. Det förekom emellertid också andra former; i 

svenska källor finns belägg från såväl medeltid som tidigmodern tid för att eder 

och svordomar även kunde anknyta till djävulen och helvetet.4 Det tycks dock vid 

denna tid inte ha oroat kyrkan i samma grad som de former som här står i fokus. 

   Det går knappast att fastställa om det verkligen blev vanligare med hädiska eder 

under 1500-talet, som kritikerna hävdade. Kyrkan kritiserade eder också under 

                                                 
1 I den följande framställningen används ordet ed oftast som synonymt med svordom. Ordet har dubbla 

betydelser i svenska språket och kan dels betyda högtidligt löfte, dels svordom, se Andersson, 1999, s. 

84. 
2 Bachtin, 1991, s. 189ff. 
3 Cabantous, 2002, s. 51ff. 
4 Linderholm, 1911, s. 40f. Se även Hellquist, 1918, s. 52ff. 
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medeltiden och det förekom även då att världsliga makthavare utfärdade förbud 

mot eder och svordomar.5 Att kampen intensifierades under reformationstiden 

beror sannolikt mer på ett förändrat förhållningssätt än på förändringar i själva 

språkbruket. Det finns flera allmänna faktorer som torde ha påverkat dåtidens 

attityder i detta sammanhang, vilket jag återkommer till längre fram i artikeln.  

   Även i Sverige kom eder och svordomar att bli föremål för myndigheternas in-

tresse under 1500- och 1600-talen. Ett första kraftfullt angrepp stod Olaus Petri för i 

den utförliga predikan mot gruvliga eder som han lät trycka 1539. Då han där även 

riktade skarp kritik mot den världsliga makten, väckte han Gustav Vasas vrede. 

Det fick bland annat till följd att reformatorn hamnade i onåd och att kungen för-

bjöd omtryckning av hans skrift. I viss utsträckning tycks dock Gustav Vasa ha 

anammat budskapet om vådan med eder. Sålunda framhålls i Västerås ordinantia 

från 1544 att ‛dyra eder‛ skall vara förbjudna och i sin gårdsrätt från samma år 

förmanade kungen hovets folk att upphöra med ‛de svåra eder om guds död och 

pino, som (tyvärr) mycket ibland hopen brukas‛.6 Förbud mot svåra eder återkom 

också i krigsartiklarna 1545 liksom i senare skrivelser. Liknande förmaningar kom 

senare att upprepas i hovordningar, krigsartiklar och olika mandat under 1500- 

och 1600-talen. Det dröjde dock till 1665 innan kampen mot svordomar fick ett 

verkligt genomslag i lagstiftningen.7 Detta år utfärdade förmyndarregeringen efter 

upprepade krav från prästerskapet en kunglig stadga mot eder och sabbatsbrott. 

Påbuden förnyades senare i den stadga mot eder och sabbatsbrott som Karl XI 

utfärdade 1687.  

   För att närmare undersöka varför kyrkan visade ett så starkt engagemang i den-

na fråga skall jag här först analysera Olaus Petris argumentation i den ovan nämn-

da predikan och därefter följa den vidare kampen mot eder i Sverige under den 

tidigmoderna epoken. Avslutningsvis kommer jag att diskutera kyrkans och i viss 

mån även statsmaktens motiv för att ingripa mot svordomar. 

 

En predikan mot de gruvliga ederna 
I sin utförliga predikan, som omfattar cirka 20 sidor, slår Olaus Petri inledningsvis 

fast att Gud straffar de folk som föraktar hans bud. Genom Mose har Gud förkun-

nat att han skall hemsöka syndarna med svåra plågor som hunger, pest och krig. 

Eftersom grova synder, i synnerhet ‛svåra eder och Guds försmädelse‛, nu flore-

rade kunde man befara att ‛något stort och gräsligt straff måste snarliga följa‛.8 

Eder var en särskilt svår synd, då den innebar en förbrytelse mot Gud själv. Enligt 

Olaus var de vanligaste ederna ‛Guds död, Guds dyra fem under, Vår Herres hår-

da död och pina, Guds blod och lungor‛ och liknande.9 Som framhållits ovan före-

                                                 
5 Cabantous, 2002, s. 49ff 
6 Linderholm, 1911, s. 37f. Stavningen har här normaliserats, vilket också gäller för övriga citat i texten. 
7 Linderholm, 1911, s.38f. 
8 Olaus Petri, s. 376f. 
9 Olaus Petri, s. 377f. 



69 

 

kom den här formen av eder eller svordomar också under medeltiden. I den me-

deltida uppbyggelseboken Själens tröst, som härrör från första hälften av 1400-talet, 

omtalas likartade uttryck. Boken innehåller utläggningar över Guds tio bud och 

när det andra budet avhandlas heter det att ‛Du skall ej svärja om Guds helga le-

kama, ej om hans pina, ej om Guds död, ej om hans dyra blod med vilko han oss 

återlösto‛.10 Uppenbarligen förekom den här formen av eder i Sverige också under 

medeltiden och de lär ha varit allmänt spridda.  

   Olaus Petri hävdade emellertid att det under senare tid hade blivit skrämmande 

vanligt med hädiska eder. Han framhöll att det ‛nu med eder så allmänneligit vor-

det, att där svärja nu både lekte och lärde, höge och låge, unge och gamle, store och 

små, man svär ock så väl glad som vred, så väl i snack som allvar, så väl utan nöd 

som i nöd, och så väl osant som sant‛.11 Kort sagt hade eder och svordomar aldrig 

tidigare brukats lika allmänt och det fanns därför ett överhängande hot om Guds 

stränga straff. 

   Predikan ägnas därefter åt att förklara varför eder var en särskilt svår synd. Först 

klargjorde Olaus att ederna innebar ett otvetydigt brott mot Guds andra bud, som 

stadgade att Herrens namn icke fick missbrukas. Enligt reformatorn kunde ju ing-

en neka till att det heliga namnet missbrukades när ‛man så vid vart ord svär om 

Guds under, död och annat sådant‛.12 Ett sådant missbruk kunde Gud i längden 

inte fördra; därför var det enligt Bibelns förkunnelse oundvikligt att gräsliga straff 

väntade.  

   Efter att ha slagit fast att ederna bröt mot Guds lag övergick Olaus till att förklara 

hur de också innebar att Gud förolämpades och hånades. Denna aspekt utgör pre-

dikans huvudtema och reformatorn brukar närmare tio sidor till att utveckla vil-

ken svår och hädisk synd användningen av de nämnda ederna innebar. Budskapet 

hamras in genom ett flitigt bruk av verben bespotta och begabba, där åtminstone 

det förstnämnda upprepas vid ett tjugotal tillfällen i texten. När man svor och 

bannades genom att önska att ‛vår Herre Jesu Kristi död, Hans under, Hans lung-

or, Hans blod‛ skall förbanna den man är vred på, då bespottades och smädades 

Jesus Kristus, Guds son.  

 
När vi nu önske och bedje och endels väleliga bjude i vår överdådighet att det skall 

komma vår nästa till förbannelse som Kristus Guds son med sine bittra pino och värk 

lidit haver till välsignelse, vad är det annat än att bespotta och begabba honom upp i 

ögonen. Ty med slika eder vilje vi platt om intet göra all den sveda och värk som 

Kristus lidit haver, ja allt det han till välsignelse bedrivit haver, vilje vi göra till för-

bannelse.13 

 

                                                 
10Själens tröst, s. 63. 
11 Olaus Petri, s. 378. 
12 Olaus Petri, s. 379. 
13 Olaus Petri, s. 380. 
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Olaus Petri betonade att det var ‛ett gräsligt och förfärligt ting med sådana eder 

när det rätt besinnat varder‛. De användes inte bara i vredesmod utan också i 

skämt och glädje då Kristi död, blod och sår kunde ‛vara våra lekefåglar, där vi 

skola hava vårt skämt med‛.14 I stället för att tacka Kristus för hans välgärningar 

bespottade man hans offer. Olaus frågade retoriskt om människorna inte menade 

att Kristi död var tillräckligt hård och bitter, när man kunde smäda den så. Judarna 

hade bespottat, plågat och korsfäst Jesus, men det var intet mot den hädelse som 

de kristna nu gjorde sig skyldiga till. Judarna hade smädat Jesus vid ett tillfälle, 

men nu skedde det ‛hundrade gånger i en timma‛. Det hade enligt Olaus förvisso 

förekommit ofta också under påvens regemente att Gud smädades, men då hade 

folket gjort så av oförståndighet. Någon sådan ursäkt kunde man inte längre anfö-

ra. Han framhöll vidare att Gud visade ett obegripligt tålamod med människornas 

synder och att detta av många misstolkades som svaghet. Då Gud dröjde med 

straffet trodde tydligen människorna att han saknade makt att hämnas och man 

handlade som om ingen Gud fanns. Men ju längre Herren höll inne med straffet, 

desto hårdare skulle det bli.15 

   I predikans avslutande del tar Olaus Petri upp överhetens ansvar. Han poängte-

rar att överheten som fått sin makt av Gud måste besinna situationens allvar och 

hårt straffa dem som försyndade sig med gräsliga eder. Visserligen nämndes inte 

eder i lagboken, men det berodde enligt Olaus på att de inte var ‛så mycket i 

brukning‛ när lagen kom till. Nu hade dock ett gräsligt missbruk uppkommit som 

bröt mot Guds bud och måste bekämpas. Emellertid var inte överheten utan skuld 

för att de gruvliga ederna hade blivit så allmänt förekommande. Den världsliga 

makten hade låtit ‛var man, höga och låga, unga och gamla, försmäda sin Gud fritt 

utan allt straff‛. Än värre var att också överheten använde de förfärliga ederna. 

Enligt Olaus var det i själva verket så illa att ‛de som detta mest skulle straffa bru-

ka det mest‛.16 Om de världsliga herrarna själva blev föremål för smädelser för-

summade de aldrig att straffa de skyldiga.  

 
Men där deres Herre och Gud, som dem makt och härlighet givit haver, varder så 

jämeliga försmäder, bespottat och begabbat, det akta de intet, utan hjälpa fast själva 

till med androm till exempel, och haver dock Gud givit dem den makt de hava för 

sina skull och icke för deras skull.17 

 

Överheten skulle med andra ord ta sitt ansvar och använda den makt de fått av 

Gud för att skydda dennes ära i stället för att själva bidra till hädelserna.  

   Slutligen anför Olaus Petri också världsliga argument för att förmå överheten att 

ingripa. Han framhåller då att det utbredda missbruket med eder, vilka används 

                                                 
14 Olaus Petri, s. 381. 
15 Olaus Petri, s. 386f. 
16 Olaus Petri, s. 390f. 
17 Olaus Petri, s. 391. 



71 

 

som förbannelser och svordomar, har medfört att seriösa eder förlorat sin betydel-

se. Enligt Olaus var det bland alla folk i världen vanligt att viktiga förbund och 

löften beseglades med eder där man förpliktade sig att vid Guds straff hålla det 

man hade lovat. Om det inte fanns någon sann gudsfruktan blev dock sådana eder 

meningslösa. Det var därför, menade Olaus, inte förvånande att många numera 

klagade över brutna förbund och löften samt att överheten så ofta hotades av upp-

ror och förräderi. Han betonade att det världsliga regementet hotades när eder 

vanvördades, då undersåtarna ju försäkrade överheten sin trohet med eder. När 

gudsfruktan försvann och eder blev föraktade, kunde man med rätta frukta för hur 

det skulle gå med undersåtarnas trohet; för den som ‛icke haver någon gudsfruk-

tan med sig, han är ock aldrig sin överhet så huld som honom vara borde /</ när 

guds fruktan är borto, då är ock visserliga största delen av huldskapet borto‛.18 

Med andra ord måste kungen också för att säkra sin egen ställning ingripa mot de 

hädiska ederna. 

   Avslutningsvis deklarerade Olaus Petri att om överheten trots allt ‛platt intet vill 

göra här till‛ så var det upp till predikanterna att ‛desto flitigare straffa och för-

mana, höga och låga, i tid och otid, utan återvändo‛. 

 

Den fortsatta kampen mot eder och svordomar 
Det är knappast förvånande att Gustav Vasa blev förgrymmad när han hade tagit 

del av predikan. Han anklagades ju tämligen oförblommerat för att inte bara för-

summa sina plikter utan för att själv ha aktivt bidragit till att synden frodades, 

vilket innebar att Guds hämnd hotade hela landet. Predikans avslutning innebar 

dessutom att Olaus tillerkände predikanterna det yttersta ansvaret för den andliga 

välfärden i riket. I en skarp skrivelse till ärkebiskop Laurentius Petri 1539 kritise-

rade kungen olika missförhållanden inom kyrkan, varvid han också beklagade sig 

över att vid flera tillfällen ha blivit angripen från predikstolen i Stockholm. Kyr-

kans män borde rätteligen stå på överhetens sida men i stället uppmanades allmo-

gen till ohörsamhet. Så hade enligt kungen skett i den nyligen utgivna predikan 

om eder. Där framstod det ‛som om överheten skulle vara vållande, om alla de 

eder, som Gud bättre nu brukis, och allt annat ont, som tyvärr för handen är‛. 

Kungen menade att denna predikan kunde räknas mer som ‛orsak till uppror och 

obestånd än någon kristlig lärdom‛. Därför befallde han nu att inga tryck skulle få 

utgivas innan han själv hade kontrollerat innehållet.19 

   Som jag nämnde inledningsvis kom dock Gustav Vasa senare att i olika sam-

manhang varna för hädiska eder, och liknande förmaningar återkom också i gårds-

rätter och krigsartiklar som utfärdades av hans efterträdare under 1500- och början 

av 1600-talet.20 Efter hand sammankopplades kampen mot svordomar med kyr-

                                                 
18 Olaus Petri, s. 392f. 
19 Gustav I:s registratur, 24/4 1539, s. 187f. 
20 Linderholm, 1911, s. 37ff. 
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kans strävan efter att öka respekten för söndagens firande. Eder och sabbatsbrott 

hörde samman då det handlade om brott mot Guds andra och tredje bud, vilka 

inte reglerades i den världsliga lagen. Karl IX utfärdade 1602 ett öppet mandat till 

undersåtarna där han förklarade att dessa synder var orsak till att riket hade drab-

bats av olika landsplågor. Det främsta syftet med detta mandat torde dock ha varit 

att bemöta dem som hävdade att landsplågorna berodde på att man hade övergivit 

gamla kulthandlingar och ceremonier. Enligt Karl var det grova lögner, då den 

sanna orsaken till Guds vrede och straff var folkets synder och bland dessa räkna-

de han eder och sabbatsbrott som de farligare.21  

   Kyrkan begärde vid upprepade tillfällen under 1600-talet att statsmakten skulle 

ingripa mot eder och sabbatsbrott och förordna om hur dessa synder skulle be-

kämpas.22 De återkommande kraven ledde till att förmyndarregeringen inför 1664 

års riksdag lade fram ett förslag till en stadga mot eder och sabbatsbrott. Förslaget 

möttes av utbredd skepsis i riksdagen och stadgan kom därför inte med i riksdags-

beslutet. Efter påtryckningar från prästeståndet och en genomarbetning där man 

försökte ta hänsyn till olika synpunkter som hade framförts under riksdagsdiskus-

sionerna, utfärdade regeringen 1665 en omfattande stadga mot eder och sabbats-

brott. Avsnittet om eder är mycket utförligt och rymmer tjugo punkter som av-

handlas på elva trycksidor. 

   Inledningsvis framhålls att de bud som hör till dekalogens första tavla, i synner-

het det andra och det tredje budet, i hög grad ringaktades. Då dessa synder inte 

uppmärksammades i den världsliga lagen var kungamakten nu föranlåten att ut-

färda denna särskilda stadga om eder och sabbatsbrott. Förordningen fastslog att 

det av Guds ord klart framgick att den som missbrukade hans ord inte skulle bli 

ostraffad. De som svor var därför orsak till att ‛Guds vrede, hämnd och straff, så 

väl över dem själve, som över land och rike måste befaras‛. Det heter vidare att 

man endast fick göra ed i de mål som Guds ord och Sveriges lag fordrar; alla andra 

former av eder eller svordomar var förbjudna: 

 
Men all svordom vare eljest alldeles här med och strängeligen förbjuden, det vare sig 

vid Gud den helige trefaldighet, vid Guds pina, sår, kraft, sakramente, död, blod, 

himmel, element eller vid något annat ting, såsom ock lika synd är, att förbanna sig 

eller någon annan, önska sig eller någon annan uti djävulens våld, giva sig eller nå-

gon annan uti sjukdom, tråning, Guds straff eller annat ont.23 

 

                                                 
21 Malmstedt, 1994, s. 214f. 
22 Prästeståndet återkom vid flera tillfällen i riksdagen till behovet av en förordning mot i första hand 

sabbatsbrott, se Malmstedt, 1994, s 107ff. Ederna uppmärksammades också, om än inte lika ofta. Så 

skedde t ex i prästeståndets allmänna besvär 1660, där det heter att de som ‛svordom och bannskap, 

synnerligen i gästabud och andra sammankomster överdådeligen bruka‛ borde straffas med ‛någon tid 

i fängelse eller annan plikt‛, Prästeståndets riksdagsprotokoll 2 1660-1664, s. 44. 
23 Kungl Maj:ts stadga om eder och sabbatsbrott 1665, i Schmedeman, s. 442. 
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Till större delen var det alltså här fråga om samma former av eder som kyrkan 

hade kritiserat under medeltiden och 1500-talet.  Nu nämns emellertid också djä-

vulen för första gången i dylika sammanhang. Att önska sig själv eller någon an-

nan i djävulens våld var sålunda en lika stor synd som att i eder missbruka Guds 

namn. Som jag påpekat ovan finns det belägg för att djävulen användes i eder och 

svordomar också tidigare, men det är först nu som myndigheterna verkar intresse-

ra sig också för denna svordomsform. 

   Merparten av stadgans alla punkter handlar om hur ederna skulle stävjas och hur 

man skulle gå tillväga med syndarna. I första hand var det hushållsföreståndarna 

som skulle ansvara för att eder och svordomar upphörde. Om deras förmaningar 

blev verkningslösa skulle sockenprästen engageras och om inte heller dennes var-

ningar och förmaningar gav resultat, skulle ärendet föras vidare till prosten och 

därefter till biskop och domkapitel. Endast de som var obotfärdiga och framhärda-

de med sina eder och svordomar efter varningar från alla instanser skulle ställas 

inför rätta. Domarna kunde döma till bland annat böter och öka straffet om syn-

darna inte bättrade sig. Det betonas emellertid i stadgan att straff endast skall an-

vändas i de svåraste fallen, där förmaningar och undervisning vid upprepade till-

fällen inte hade haft någon verkan. Domarna skulle dessutom alltid undersöka 

omständigheterna samt ta hänsyn till personens stånd, börd, ålder och andra vill-

kor. Alla hade också rätt att få dömas i sitt forum, så att adelsmän skulle understäl-

las hovrätt och präster domkapitlet. Den försiktiga tillämpningen och de omständ-

liga turerna när syndare skulle tillrättavisas återspeglar sannolikt det motstånd 

som stadgeförslaget hade mött i riksdagen, varvid särskilt adeln hade fruktat att 

förordningen skulle kunna ge prästerskapet otillbörlig makt. Likafullt innebar 

bestämmelserna att prästerna fick en framskjuten ställning, då det var kyrkans 

representanter på olika nivåer som ansvarade för de många förmaningar som skul-

le föregå världslig rätt.  

   När riksdagen samlades igen 1668 blev stadgan föremål för mycket kritik.24 

Adeln ogillade att den hade utfärdats utan ständernas godkännande och man befa-

rade att präster kunde agera efter eget godtycke när de skulle tillämpa stadgan.  

Som lantmarskalken uttryckte det ville man inte ‛undergå någon spansk inkvisi-

tion‛.25 Även bondeståndet förhöll sig kritiska till stadgan, medan borgarståndet 

nu ställde sig på prästernas sida i denna fråga. Eftersom stånden var oeniga fattade 

regeringen inget beslut och en planerad översyn av stadgan sköts på framtiden. 

Att döma av prästerskapets klagomål vid senare riksdagar förefaller det som om 

stadgan aldrig vann allmän respekt. 26  

   Den bristande respekten var sannolikt orsak till att Karl XI utfärdade en förnyad 

stadga om eder och sabbatsbrott 1687.  Den var betydligt kortare och avsnittet om 

eder omfattade nu endast nio punkter med tydligare instruktioner om hur be-

                                                 
24 Malmstedt, 1994, s. 111f. 
25 Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll 10, s. 327. 
26 Malmstedt, 1994, s 112.  
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stämmelserna skulle tillämpas. I inledningen beklagade kungen att ‛en del ogud-

aktige och vanartige människor‛ inte förstod vilken grov och vederstygglig synd 

det var att missbruka Guds namn med eder och svordomar.27 För att förekomma 

och hämma synderna ansåg sig kungen nu tvungen att förnya den tidigare stad-

gan. Till skillnad från i tidigare påbud nämns dock inget om de gudsstraff som 

hotade om synderna inte upphörde och stadgan ger inte heller några exempel på 

de eder som förbjöds. Föreställningen om Guds kollektivt drabbande straff använ-

des emellertid flitigt i övrig offentlig retorik, så det är troligt att detta hot var un-

derförstått i stadgan.28  

   Liksom i den tidigare förordningen betonades att det endast var tillåtet att göra 

ed i de mål som Guds ord eller Sveriges lag medgav; därutöver var ‛all svordom 

alldeles och strängeligen förbuden‛.29 Även nu skulle synderna i första hand stäv-

jas med hjälp av varningar och undervisning och det var därvid prästerskapet som 

hade det främsta ansvaret. Om syndarna inte bättrade sig efter varningar från sin 

själasörjare och från kyrkoherden samt kyrkans äldste, skulle de vid det tredje 

tillfället dömas till böter eller till att sitta i stocken en söndag. Den som ändå inte 

bättrade sig skulle drabbas av högre böter eller tvingas sitta i stocken flera sönda-

gar i rad. Böterna var nu lägre än i den tidigare stadgan, vilket kanske innebar att 

de också lättare kunde utdömas. Svordomar i kyrkan betraktades som en särskilt 

svår försyndelse, vilken skulle rendera mångdubbelt drygare böter. Om det fanns 

någon som trots alla förmaningar och straff vägrade bättra sig skulle personen i 

fråga drivas i landsflykt. 

   Den förnyade stadgan fick sannolikt större genomslag än den förra, men att 

döma av prästeståndets återkommande klagomål under de kommande decennier-

na blev inte heller den allmänt respekterad.30 Bestämmelserna kom senare att i 

mildare form ingå i 1734 års lag och det skulle dröja till 1864 innan svordomar blev 

helt avkriminaliserade.31 

 

Kyrkans och statsmaktens drivkrafter 
Vi skall nu återvända till Olaus Petris predikan för en diskussion om bakgrunden 

till dåtidens kamp mot eder och svordomar. De viktigaste skälen till att ederna 

måste bekämpas var enligt Olaus att de dels utgjorde ett uppenbart brott mot Guds 

bud, dels innebar att Gud hånades och förolämpades. Båda motiven hade fram-

förts tidigare, men nu tycks de ha fått en annan vikt och givit upphov till ett stegrat 

missnöje från i första hand kyrkligt håll. Jag skall här försöka belysa ett antal all-

                                                 
27 ‛Kongl Maj:ts förnyade stadga om eder och sabbatsbrott 1687‛, i Schmedeman, s. 1138ff. 
28 Malmstedt, 1994, s. 193f. 
29 Schmedeman, s. 1139. 
30 Malmstedt, 1994, s. 113. Enligt Jan Sundins undersökning av brottslighet och rättskipning 1680-1840 

var det inte helt ovanligt att härads- och tingsrätter under den aktuella perioden bestraffade svordomar. 

Det skedde dock oftast som en extra påföljd vid slagsmål, trätor och fylleri. Sundin, 1992, s. 310. 
31 Linderholm, 1911, s. 40. 
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männa faktorer som bidrog till att kyrka och stat på olika håll i Europa ivrade för 

ingripanden mot eder under 1500- och 1600-talen. 

   Brott mot Guds bud innebar självfallet alltid en svår synd, men mycket talar för 

att människornas oförmåga att följa Guds lag betraktades som särskilt allvarligt 

under den aktuella epoken. Det går att sätta i samband med den betydelse under-

visning och kunskap hade för både reformationen och motreformationen. Med 

predikningar, katekeser och andra medel skulle såväl protestantiska som katolska 

församlingsbor nu undervisas i den sanna läran och utvecklas till renläriga troen-

de. Med de kraftfulla satsningarna på undervisning följde samtidigt från kyrkligt 

håll en minskad tolerans gentemot folklig okunnighet. Denna tendens kan också 

märkas i Olaus predikan. Han framhöll att Gud förvisso också hade smädats ‛un-

der påvens regemente‛, men då hade det ‛mest skett av oförståndighet‛.32 Okun-

skapen innebar en förmildrande omständighet, som inte längre kunde anföras när 

Guds ord predikades rent och klart. Som bland andra Alain Cabantous har fram-

hållit var den minskade toleransen för folklig okunskap en allmän tendens i dåti-

dens Europa, när ledare för de olika konfessionerna försökte fostra folket i den 

rätta tron.33 

   Under denna epok kom dessutom Guds försyn att inta en mer framskjuten posi-

tion i förkunnelsen, samtidigt som såväl protestantiska som katolska predikanter 

allt oftare varnade för de kollektiva straff som Gud kunde hemsöka syndfulla folk 

med.34 I Sverige, liksom på andra håll i Europa, blev varningarna för Guds straff 

under 1500- och 1600-talen etablerade inslag i den offentliga retoriken. Vanligen 

framhölls då, som i Olaus predikan, att olika landsomfattande plågor som krig, 

hungersnöd och smittosamma sjukdomar var Guds straff för folkets brott mot de-

kalogen. Det var därför enligt kyrkliga företrädare nödvändigt att sådana synder 

förhindrades. När kyrkan i Sverige krävde att statsmakten skulle ingripa mot eder 

och sabbatsbrott betonade man vanligen också att dessa brott inte uppmärksam-

mades av den världsliga lagen.  

   Att kyrkan vände sig till statsmakten var uttryck för en annan i sammanhanget 

viktig tendens. Efter medeltiden krympte kyrkans makt och inflytande i hela Eu-

ropa samtidigt som de världsliga furstarna gjorde anspråk på att även ansvara för 

andlig välfärd inom sina domäner. Det är troligt att kyrkans minskade makt fick 

dess företrädare att mer energiskt kräva statliga ingripanden mot eder och andra 

synder. Den förändrade maktbalansen innebar också att statsmakten måste enga-

gera sig för att visa att man tog sitt andliga ansvar på allvar. Så länge eder och 

hädelser florerade levde man dessutom med ett permanent hot om att Gud skulle 

ingripa och straffa riket med olika landsplågor. Därmed skulle åtgärder mot eder 

och hädelser även kunna betraktas som ett uttryck för statsmaktens plikt att skyd-

                                                 
32 Olaus Petri, s. 383f. 
33 Cabantous, 2002, s. 19. 
34 Malmstedt, 1994, s. 193ff och Cabantous, 2002, s. 14ff. 
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da undersåtarna och värna den timliga välfärden.35 Det kunde också, som Olaus 

Petri framhöll, finnas andra världsliga motiv för statsmakten att ingripa. Om eder 

alltmer användes i hädiska eller skämtsamma sammanhang fanns det enligt re-

formatorn risk för att den allmänna respekten för eder urholkades, vilket i flera 

avseenden vore ett allvarligt problem.  

   Det andra motivet som Olaus lyfter fram i sin predikan var att ederna, förutom 

brott mot budorden, också innebar att Gud och Kristi offer för människorna håna-

des. Som jag framhållit ovan framstår detta som predikans huvudmotiv och Olaus 

argumenterar energiskt för att visa hur människorna med sina eder hädade och 

förolämpade Gud. Man kan dock ifrågasätta om detta verkligen var syftet med 

ederna. Det är knappast troligt att de som på olika sätt använde sig av det gudom-

liga när de skämtade, svor eller bannade i allmänhet hade för avsikt att förlöjliga 

Gud eller förneka Kristi offer. Heligheten och det tabubelagda gav emellertid den 

kraft man eftersträvade med svordomar och eder. Enligt lingvister kännetecknas 

svordomar bland annat av att de berör tabubelagda områden samt att de oftast har 

en utvidgad, överförd betydelse; det är med andra ord inte meningen att de skall 

uppfattas bokstavligt.36 Olaus var säkerligen medveten om att svordomar brukades 

med en överförd betydelse. Det antyds när han framhöll hur förfärligt det var med 

eder om man ‛rätt besinnade‛ dem.37 Uppmaningen implicerar att eder och svor-

domar användes utan att man tänkte efter vad som egentligen utsades. När Olaus 

framställde ederna som hädelser utgick han således från deras bokstavliga inne-

börd, samtidigt som han sannolikt insåg att uttrycken egentligen brukades med en 

annan betydelse. Hans motiv kan då ha varit att göra alla medvetna om hur svårt 

de egentligen hädade när de blundade för edernas ordagranna innebörd.  

   Olaus starka engagemang hör emellertid i hög grad också samman med den 

ökade känslighet för profanering som vid denna tid kan märkas hos kyrkoledare 

av olika konfessioner. Tidigare forskare har framhållit att det under medeltiden 

fanns en familjär hållning till det heliga, som bland annat innebar att det profana 

och det heliga kunde mötas utan att detta uppfattades som vanvördigt. Under den 

tidigmoderna perioden försökte såväl protestantiska som katolska kyrkoledare att 

dra skarpare gränser mellan det heliga och det profana. Den traditionellt familjära 

inställningen till det heliga uppfattades nu som vanvördig.38 Denna tendens är 

märkbar på en rad olika områden. När prästerskapet i Sverige ivrade för en lag-

stiftning som skulle stävja profana aktiviteter på söndagar och stora helger var 

detta ett uttryck för den nämnda tendensen. Då handlade det om att skapa strikta-

re gränser mellan heligt och profant i tiden. Samma strävan bidrog till kyrkans 

vilja att begränsa antalet helgdagar.39 Under denna epok försökte protestantiska 

                                                 
35 Cabantous, 2002 s. 65. 
36 Andersson & Hirsch, 1985, s 5; Ljung, 1985, s 22ff.  
37 Olaus Petri, s. 381 
38 Burke, 1983, s. 237ff; Muchembled, 1985, s. 171; Cabantous, 2002, s. 28. 
39 Malmstedt, 1994, s. 244 och 250. 
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och katolska kyrkoledare också mota ut profana element från kyrkor och kyrko-

gårdar, varvid man sålunda försökte dra tydligare gränser mellan heligt och pro-

fant också i rummet.40 Tendensen märks även i prästrollens utformning under ti-

digmodern tid. I Sverige liksom på andra håll i det kristna Europa strävade 

kyrkoledare efter att skapa distans mellan präster och övrig befolkning; prästerna 

skulle genom klädsel, uppträdande och umgängesliv nu tydligt skiljas från lek-

männen.41 Kampen mot svordomar och hädelser kan fogas in i detta sammanhang. 

Syftet var då att åstadkomma en tydligare gränsdragning mellan heligt och profant 

också i språkbruket.42 Det är dessutom troligt att kyrkoledarnas känslighet på just 

detta område kan ha förstärkts av folkspråkens ökade betydelse i religiösa sam-

manhang under reformationstiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Malmstedt, 2002, s. 175f. 
41 Malmstedt, 2002, s 175 och Cabantous, 2002, s. 28. 
42 Ett liknande resonemang finns även i Cabantous, 2002, se s. 28f.  
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På väg mot allmän och lika rösträtt 
En jämförande studie av valdeltagandet i 1908 och 1910 års  

stadsfullmäktigeval i Härnösand 

 

Stefan Dalin 

 

 

Inledning 
Avsikten med artikeln är att diskutera och jämföra valdeltagandet i 1908 och 1910 

års stadsfullmäktigeval i Härnösand, detta i syfte att belysa de direkta effekterna 

av 1907/09 års rösträttsreform. Artikelns karaktär är explorativ. Föresatsen är sna-

rare att formulera och peka ut än att besvara frågeställningar.1 Dock kommer föl-

jande frågeställningar att beröras: Hur såg valdeltagandet ut före respektive efter 

reformen? Hur såg utvecklingen i Härnösand ut i jämförelse med landet i övrigt? 

Vilka är skillnaderna och likheterna, och hur kan dessa förklaras? Resultaten är att 

betrakta som tentativa.  

   Diskussionens fokus ligger på förhållandet röststyrka och deltagande samt kvin-

nors, arbetares och företags valdeltagande. 1862 års kommunalförordning var en 

viktig del av den process som slutar med det så kallade ‛demokratiska genombrot-

tet‛ år 1921. I korthet innebar den lokal beskattningsrätt och ökat lokalt självstyre. 

Rösträtt vid val till stadsfullmäktige tillkom män, juridiska personer samt myndiga 

kvinnor, vilket innebar att även ogifta kvinnor och änkor hade rösträtt. En förut-

sättning för rösträtt var dock att man betalat minst en riksdaler i bevillning, från år 

1873 var summan i kronor. Skattskyldighet uppstod vid en sammanlagd årsin-

komst av arbete och kapital på minst 400 riksdaler eller betalad fastighetsskatt (5 

procent) på en stadsfastighet värderad till minst 2 000 riksdaler. År 1883 höjdes 

beloppet till 500 kronor. Inledningsvis gavs en röst för varje inbetald bevillningsda-

ler, från år 1869 maximerades röststyrkan till 100 röster. Valbarheten ägdes endast 

av män. 

   Under senare delen av 1800-talet växte kritiken mot valsystemet, eftersom det 

gynnade de stora röstägarna. Krav på begränsningar av röststyrkan per väljare 

restes. Som ett led i detta genomfördes 1907/09 års kommunala rösträttsreform. I 

stort innebar den att en 40-gradig röstskala infördes, att också gifta kvinnor fick 

                                                 
1 Artikeln är en del av projektet Småstadsdemokrati? Reformer, valdeltagande och lokalpolitisk kultur ca 

1750—1919. I projektet ingår professor Börje Harnesk och fil. dr Stefan Dalin, Institutionen för Humani-

ora, Mittuniversitetet.  
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rösträtt samt att kvinnor blev valbara till stads- och kommunalfullmäktige. Förut-

sättningen för rösträtt var fortfarande att man betalat sin skatt. Skattskyldighet 

uppstod redan vid den första intjänade kronan och valen till såväl kommuner som 

landsting gjordes proportionella. Konsekvenserna av det sistnämnda blev bland 

annat att de politiska partierna allt mer kom att utgöra de alternativ väljarna hade 

att välja mellan.2 Reformen innebar inte någon radikal förflyttning av röstmakt 

från samhällets övre till dess lägre skikt, men den innebar en begränsning av de 

besuttnas röstmakt till förmån för de obesuttna.  

   Vid ingången till år 1909 hade Härnösand 9 198 innevånare.3 De dominerande 

näringarna var handel och sjöfart.4 Där fanns också några industrier, bland andra 

Strengberg Ph.U. & CO cigarettfabrik. Staden var även ett viktigt utbildningscent-

rum. Då som nu var Härnösand residensstad i Västernorrlands län och stiftsstad i 

Härnösands stift.  

 

Källmaterial, källdiskussion och metod 

Det primära källmaterialet utgörs av röstlängder för stadsfullmäktigevalen i Här-

nösand, åren 1908 och 1910.5 Valdeltagandet mäts genom att de röstande har bock-

ats av i längderna.6 De röstande har betraktats utifrån två aspekter, röststyrka och 

yrkesgrupp, i den senare utgör kvinnor, mot bakgrund av den problemställning 

som artikeln diskuterar, en egen kategori. Resultatet redovisas via figurer. 

   På grund av skillnaden i maxantalet röster en röstberättigad kunde inneha i re-

spektive val, är också röststyrkeindelningen olika. Indelningen för 1908 års val är: 1 

röst, 2-5 röster, 6-15 röster, 15-30 röster, 31-50 röster, 51-75 röster samt 76-100 rös-

ter. Indelningen för 1910 års val är: 1 röst, 2-5 röster, 6-10 röster, 11-20 röster, 21-30 

röster samt 31-40 röster. De forskare som arbetat med liknande problematik har 

använt sig av olika röststyrkespann, men några tydliga motiveringar för gruppin-

                                                 
2 Larsson, 1967, s. 141. 
3 SOS 1918, Befolkningsstatistik, Stockholm, 1910, s 23. 
4 Nationalencyklopedin, 1992, band 9, s. 271-272, sökord Härnösand. 
5 Röstlängd upprättad i enlighet med bevillningstaxeringslängderna i Hernösands stad för år 1908, 

Magistratets inneliggande handlingar 1908, F II c:9 a, Rådhusrättens och magistratets arkiv, Härnösands 

stad, HLA. Röstlängd upprättad i enlighet med bevillningstaxeringslängderna i Hernösands stad för år 

1910, Magistratets inneliggande handlingar 1910, F II c:11 b, Rådhusrättens och magistratets arkiv, 

Härnösands stad, HLA. 
6 Vid en jämförelse av antalet ‛bockar‛ som finns i röstlängderna och antalet valdeltagare som uppges i 

tidningarna Hernösands Posten (HP) och Vesternorrlands Allehanda (VA) visade det sig att dessa inte 

överensstämmer med varandra. I 1908 års röstlängd finns 374 bockar och i HP 29/12 -1908 uppges 

siffran 372. I 1910 års röstlängd finns det 726 bockar. VA och HP den 21/12 -1910 uppger siffran 732. I 

min pågående undersökning av valdeltagande och politisk kultur i Härnösand, Örnsköldsviks och 

Östersunds städer åren 1863—1919 framkommer denna skillnad då och då, ibland uppges ett lägre 

antal i tidningarna än vad det finns bockar, ibland är det som i detta fall och ibland är summan den-

samma. Vad detta beror på kan jag inte förklara, möjligtvis spekulera kring, dock finns det ingen anled-

ning till att tvivla på att bockarna representerar ett deltagande i kommunalvalen. Även Bertil Johansson 

har noterat detta i arbetet med sin avhandling Social differentiering och kommunalpolitik. Enköping 1863—

1919, Uppsala, 1974, s. 73-74. 
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delningarna lämnas inte.7 Gemensamt för dem är att spannen är korta, vilket ger 

många grupper. Jag ser ingen större mening med det. Visserligen ger det en mer 

precis bild av röstningsmönstret, men det ger inte några avsevärt bättre möjlighe-

ter till slutsatser, däremot ett visst merarbete. 

   Eftersom också arbetarnas valdeltagande kommer att diskuteras i artikeln är det 

viktigt att synliggöra dem som hade minst röster, därför bildar röstägare med en 

enda röst en egen kategori. Vidare handlar det om att hitta en styrkeindelning som 

kan sägas spegla förhållandet mellan inkomst och valdeltagande utan att det blir 

för plottrigt, därav valda gruppindelningar.   

   Yrkesgruppsindelningen är en modifierad variant av historikerna Bertil Johans-

sons och Bo Öhngrens modeller.8 Den består av tio grupper vilkas indelning redo-

visas utförligt i en not. För tydlighets skull redogörs här för de grupper undersök-

ningen fokuserar på.9 Grupperna kvinnor och företagare behöver inget ytterligare 

förtydligande. Till arbetare räknas i stort fabriks- och hantverksarbetare, gesäller, 

lärlingar, sjömän, drängar, sjukskötare, sjukvakter, torpare och kontors- och han-

delsbiträden. 

   Det är inte utan problem att försöka kategorisera individerna utifrån yrke. Det 

finns en risk för att några individer placeras i fel grupp. Samtidigt ska det hållas i 

minnet att detta gäller ett fåtal individer och att eventuella fel inte påverkar resul-

tatet i någon nämnvärd omfattning. Möjligheten att dra slutsatser kring social klass 

och valdeltagande är fortfarande god. 

 

 

 

                                                 
7 Johansson, 1974, s. 52 och 79; Karlsson-Sjögren & Lindström, 2011, s. 48 och 50. 
8 Johansson, 1974, s. 21ff; Öhngren, 1974, s. 24-25. 
9 Grupp I består i huvudsak av handlanden, handelsresanden och fabrikörer. I denna grupp inräknas 

också företagare som inte är av hantverkskaraktär, exempelvis apotekare. Grupp II utgörs i stort av 

hantverkare och fiskare. Hit räknas också de som har ett hantverksyrke men där det inte framgår huru-

vida de är egenföretagare eller arbetar åt ett företag. Det sistnämnda kommer sig av att en individ kan i 

en röstlängd betitlas som ‛målarmästare‛, för att i nästa betitlas ‛målare‛. Detta val innebär samtidigt 

att de som omnämns som exempelvis ‛målare‛ i en röstlängd och betitlas ‛måleriarbetare‛ i en senare, 

sorteras vid det första tillfället in i grupp II och vid det andra in i grupp IV. Jag har inte observerat 

denna problematik i de två aktuella röstlängderna, men vill ändå peka på detta. Grupp III består av 

ämbetsmän, akademiskt utbildade utövare av fria yrken samt höga chefstjänstemän inom privat, kom-

munal och statlig förvaltning. Grupp IV utgörs av lägre tjänstemän, exempelvis förmän och folkskollära-

re. Grupp V består av civila, kommunala och statliga ‛betjänter‛, exempelvis vaktmästare och lampskö-

tare. Grupp VI utgörs av arbetare. Till denna grupp räknas i stort fabriks- och hantverksarbetare, gesäl-

ler, lärlingar, sjömän, drängar, sjukskötare, sjukvakter, torpare och kontors- och handelsbiträden. Grupp 

VII består av kvinnor, vilka inte finns med som egen grupp i vare sig Johanssons eller Öhngrens arbe-

ten. Grupp VIII utgörs av företag. Grupp IX, den består av gårds-, jord- och hemmansägare. Slutligen, 

Gruppen X som utgörs av övriga, det vill säga sterbhus, föreningar, studenter, omyndiga och ospecifice-

rade. När det gäller de som ingår i den gruppen skiljer sig min indelning från Johanssons men är i 

identisk med Öhngrens. Hos den förstnämnde motsvaras Grupp X av två kategorier; ‛övriga‛ och 

‛obetecknade‛. 
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Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen kan förenklat delas in i två huvudgrupper, en äldre och 

en yngre. Den äldre undersöker väljarkåren och valdeltagande i kommunala val 

utan att, eller till ringa del, lyfta fram kvinnor som ett undersökningsobjekt i sig. 

Den yngre består till stor del av studier där kvinnors valdeltagande och politiska 

engagemang står i fokus.  

   En representant för den förstnämnda gruppen är historikern Bertil Johanssons 

avhandling Social differentiering och kommunalpolitik. Enköping 1863–1919. I fokus 

står frågan om vilka som utövar inflytande över kommunalpolitiken och vilken 

inriktning politiken kom att få. Som ett led i detta undersöker han valdeltagandet. 

Johansson konstaterar att det stod i nära samband med klass, ekonomisk ställning 

och social prestige.10 Företagare deltog i större utsträckning än anställda, individer 

med verbala yrken i högre grad än dem med manuella arbeten, höginkomsttagare i 

högre grad än låginkomsttagare samt män i högre grad än kvinnor.11 

   Historikern Sven-Ulric Palme berör i artikeln ‛De första proportionella kom-

munvalen‛ fullmäktigevalen 1910, det vill säga de första valen efter den 40-gradiga 

röstskalans införande.12 Han menar att införandet var ett viktigt steg i den demo-

kratiska utvecklingen, inte minst därför att bolagsväldet bröts ute i landskommu-

nerna.13 Palme konstaterar också att den 40-gradiga röstskalan, det direkta valsättet 

och den proportionella valmetoden i samverkan skapade en kraftig stegring av 

valdeltagandet.14 

   I detta sammanhang bör även historikern Bo Öhngrens avhandling Folk i rörelse. 

Samhällsutveckling, flyttningsmönster och folkrörelser i Eskilstuna 1870–1900 lyftas 

fram.15 I den behandlas förhållandet mellan socio-ekonomisk struktur och folkrö-

relsernas sociala rekrytering och politisk aktivitet.16 Öhngren undersöker också 

väljarstruktur och valdeltagande i andrakammarvalen. Han konstaterar att fram 

till år 1893 var röstningsbenägenheten större bland höginkomsttagarna än bland 

låginkomsttagarna, men efter 1893 skedde en successiv utjämning och i valet 1902 

var ordningen den motsatta.17 Förändringen förklaras av den industrialisering som 

skedde i området. Den innebar en inkomstutveckling som gynnade mindre och 

mellanstora inkomsttagares röststyrka, vilket i sin tur gav dem en majoritetsställ-

ning gentemot de högre inkomsttagarna. Öhngren konstaterar även att röstberätti-

gade folkrörelsemedlemmar hade ett högre valdeltagande än andra röstberättigade 

inom samma sociala klass.18  

                                                 
10 Johansson, 1974, s. 80. 
11 Johansson, 1974, s. 80. 
12 Palme, 1962, s. 231. 
13 Palme, 1962, s. 232. 
14 Palme, 1962, s. 235. 
15 Öhngren, 1974. 
16 Öhngren, 1974, s. 10-11. 
17 Öhngren, 1974, s. 273-274. 
18 Öhngren 1974, s. 273. 
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Inom den yngre forskningen finns det en rad arbeten som diskuterar kvinnors 

valdeltagande och strävan efter en plats i det politiska rummet. Exempel på dessa 

är historikern Gunnela Björks avhandling Att förhandla sitt medborgarskap. Kvinnor 

som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900—1950, Christina Florin & Lars Kvarn-

ströms artikel ‛Kvinnor på gränsen till medborgarskap‛ och Josefin Rönnbäcks 

avhandling Politikens genusgräns. Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvin-

nors politiska medborgarskap.19 Men ingen av dessa behandlar i någon djupare me-

ning kvinnors valdeltagande eller frånvaro av valdeltagande på kommunal nivå.  

   En som gör det är historikern Åsa Karlsson-Sjögren. I artikeln ‛Kvinnors röstan-

de i sekelskiftets städer. Kommunalt valdeltagande före den allmänna rösträtten‛ 

diskuterar författaren rösträtt och väljarbeteenden i relation till Landsföreningen för 

kvinnans politiska rösträtts (LKPR) strategier för erövrandet av kvinnors politiska 

medborgarskap.20 Karlsson-Sjögren konstaterar att under lång tid var det svårt att 

uppbåda ett politiskt engagemang bland röstberättigade kvinnor i kommunalvalen 

och därför lade föreningen ner mycket arbete och energi på att förmå dessa kvin-

nor att gå till valurnorna. Författaren konstaterar också att rörelsen var framgångs-

rik i sitt arbete med att bryta gamla föreställningar om kvinnans valdeltagande och 

politisk aktivism, i alla fall i de städer där LKPR var aktiv.21 Genom ett målmedve-

tet informations- och propagandaarbete samt ett stort personligt engagemang hos 

dem som deltog i detta arbete förmåddes kvinnor att gå och rösta. Författaren slår 

även fast att kvinnans valbarhet till alla kommunala poster bidrog inledningsvis 

till ett ökat kvinnligt valdeltagande, men att den faktorn tappade i betydelse efter 

hand.22 

   Åsa Karlsson-Sjögren och historikern Peter Lindström behandlar i artikeln ‛Rum 

för röstande‛ stadsfullmäktigevalen i Gävle åren 1910 och 1912. Syftet är att ur ett 

genusperspektiv studera valens olika aktörer och analysera den politiska kultur 

som följde i spåren efter 1907/09 års rösträttsreform. I stort konstaterar författarna 

att reformen öppnade för kvinnors politiska deltagande, både som väljare och val-

da.23 Samtidigt pekar de på att kvinnans underordnade ställning i samhället inver-

kade negativt på deras valdeltagande. Författarna lyfter även fram att avgörande 

för att många kvinnor inte deltog i valet var att de saknade rösträtt. De betalade 

inte skatt i eget namn och fick således inte rösta. Författarna förmodar att denna 

grupp till stor del utgjordes av gifta kvinnor och kvinnor knutna till ett hushåll, 

bland vilka tanken på ett politiskt medborgarskap torde ha varit avlägset.24 Förfat-

tarna framhåller även att det fanns en stor grupp män, företrädesvis unga och ogif-

ta, som saknade rösträtt på grund av obetalda skatter. Författarna konstaterar ock-

                                                 
19 Björk, 2000; Florin & Kvarnström, 2001; Rönnbäck, 2004. 
20 Karlsson-Sjögren, 2008. 
21 Karlsson-Sjögren, 2008, s. 152-153. 
22 Karlsson-Sjögren, 2008, s. 154. 
23 Karlsson-Sjögren & Lindström, 2011, s. 56. 
24 Karlsson-Sjögren & Lindström, 2011, s. 56. 
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så att kvinnorna dominerade gruppen med de lägsta lönerna, minst antal röster 

och det sämsta valdeltagandet. Medan de med flest antal röster uppvisade det 

högsta valdeltagandet, detta gällde både kvinnor och män.  

 

Två stadsfullmäktigeval i jämförelse 
I stadsfullmäktigevalet i Härnösand år 1908 deltog 374 av de 2044 rösträttsinneha-

varna, vilket gav ett valdeltagande på 18,3 procent (se Figur 1).25 Av dessa var 361 

män, 10 kvinnor och 3 företag. I stadsfullmäktigevalet 1910 gick 726 av de 1811 

röstberättigade till valurnorna, vilket motsvarade 40,1 procent.26 Av dessa var 561 

män, 143 kvinnor, 18 företag, tre sterbhus och en byggnadsförening. Med andra 

ord mer än fördubblades valdeltagandet mellan valåren 1908 och 1910.  Kvinnor 

nästan femtonfaldigade sitt valdeltagande, företagen femfaldigade sitt och männen 

fördubblade sitt. 

 

Figur 1: Valdeltagande i Härnösands stadsfullmäktigeval åren 1908 och 1910.  

 

Källa: Röstlängd upprättad i enlighet med bevillningstaxeringslängderna i Hernösands stad för år 1908, 

Magistratets inneliggande handlingar 1908, F II c:9 a, Rådhusrättens och magistratets arkiv, Härnösands 

stad, HLA. Röstlängd upprättad i enlighet med bevillningstaxeringslängderna i Hernösands stad för år 

1910, Magistratets inneliggande handlingar 1910, F II c:11 b, Rådhusrättens och magistratets arkiv, 

Härnösands stad, HLA. 

                                                 
25 Röstlängd upprättad i enlighet med bevillningstaxeringslängderna i Hernösands stad för år 1908, 

Magistratets inneliggande handlingar 1908, F II c:9 a, Rådhusrättens och magistratets arkiv, Härnösands 

stad, HLA.  
26 Röstlängd upprättad i enlighet med bevillningstaxeringslängderna i Hernösands stad för år 1910, 

Magistratets inneliggande handlingar 1910, F II c:11 b, Rådhusrättens och magistratets arkiv, Härnö-

sands stad, HLA. 
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I detta sammanhang kan det nämnas att i stadsfullmäktigevalet 1910 röstade näs-

tan 300 röstberättigade via ombud, vilket motsvarar cirka 40 procent av de röstan-

de.27 Hur många som röstade via ombud i valet 1908 framgår inte, i tidningarna 

antyds dock att ‛det var många‛.28 Med det stora antalet röstande via ombud lik-

nade utvecklingen i Härnösand den i landets större städer.29 Konkurrensen om 

rösterna ökade fullmakternas betydelse och insamlandet av dessa var en viktig del 

av valarbetet, åtminstone på de platser där partierna hade ett välorganiserat valar-

bete. I Härnösand innebar detta att varje utgivningsdag veckan innan valet, möttes 

Vesternorrlands Allehandas läsare av ‛vänsterns‛ annonser efter fullmakter.30 

    

Figur 2: Antal röstberättigade och röstande i Härnösands stadsfullmäktigeval år 

1908.  

 

Källa: Röstlängd upprättad i enlighet med bevillningstaxeringslängderna i Hernösands stad för år 1908, 

Magistratets inneliggande handlingar 1908, F II c:9 a, Rådhusrättens och magistratets arkiv, Härnösands 

stad, HLA.  

 

Studerar vi valdeltagande utifrån röststyrka kan det konstateras att valdeltagandet 

ökade i takt med att den röstberättigades röststyrka ökade (se Figur 2-3), vilket 

ligger i linje med vad bland andra Bertil Johansson konstaterat.31 Av figurerna 

                                                 
27 Vesternorrlands Allehanda, 12/12 -1910. 
28 Vesternorrlands Allehanda, 29/12 -1908. 
29 Larsson, 1967, s. 156. 
30 Socialdemokraterna och de frisinnade deltog i valet med varsin lista men med den gemensamma 

partibeteckningen ‛Vänstern‛, se Vesternorrlands Allehanda, 10/12 -1910.  Annonserna efter fullmakter 

hittas i Vesternorrlands Allehanda, 5-10/12 1910. 
31 Johansson, 1974, s. 80. 
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framgår också att en effekt av 1907/09 års rösträttsreform var ett ökat 

valdeltagande, såväl bland de med 1 röst som i grupper med högre röstetal. 

 

Figur 3: Antal röstberättigade och röstande i Härnösands stadsfullmäktigeval år 

1910. 

 

Källa: Röstlängd upprättad i enlighet med bevillningstaxeringslängderna i Hernösands stad för år 1910, 

Magistratets inneliggande handlingar 1910, F II c:11 b, Rådhusrättens och magistratets arkiv, Härnö-

sands stad, HLA. 

 

I 1908 års stadsfullmäktigeval i Härnösand bestod väljargruppen med 1 röst av 388 

röstberättigade. Av dem nyttjade en denna rätt. Det betyder ett valdeltagande på 

0,26 procent. Valdeltagandet hos väljargruppen med 76 eller flera röster var 62,2 

procent. I valet 1910 deltog 7,4 procent av de röstberättigade med 1 röst och 71,9 

procent av dem med 31-40 röster.  

   Det låga valdeltagandet bland dem med 1 röst kan förklaras av röstens låga 

värde. Det syntes väl föga meningsfullt att gå och rösta när en handfull röststarka 

personer kunde övertrumfa. På samma sätt ska det relativt höga valdeltagandet för 

gruppen med flest röster förklaras av deras faktiska möjligheter att påverka 

utkomsten av valet. Inte desto mindre avstod en stor andel av de sistnämnda från 

att rösta, cirka 39 procent i valet 1908 och cirka 30 procent i valet 1910. Detta reser 

frågan: Varför avstod en stor del av de röstberättigade med ett stort antal röster 

från att delta i valet? Deras röstande kunde ju göra skillnad. 
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Härnösand i en vidare kontext  

Någon officiell valstatistik för primärkommunala val finns inte att tillgå för år 

1908. Däremot framkommer valdeltagandet i ett antal stadshistoriska publikatio-

ner. I denna artikel används arbeten om Stockholms stad och Enköping. Därtill har 

LKPR sammanställt uppgifter om valdeltagandet i ett antal svenska städer. Upp-

gifterna bygger på information insamlad av organisationens lokala föreningar. 

Frågetecken finns dock rörande deras pålitlighet. Enligt LKPR:s siffror för 1910 var 

kvinnors valdeltagande i Härnösand 29,1 procent medan mina beräkningar visar 

29,3. Denna lilla skillnad må så vara, men den sifferuppgift som uppges för män-

nens valdeltagande är 26 procent medan min undersökning visar 45,5. Med andra 

ord finns det anledning att närmare granska och diskutera LKPR:s siffror, men det 

får ske i ett annat sammanhang. I detta nu väljer jag dock att se felaktigheten som 

ett enskilt misstag som inte nämnvärt påverkar helhetsbilden. 

   I Stockholms stad var det totala valdeltagandet 40,6 procent och för kvinnor 

19,1.32 För Enköping redovisas inga siffror. För år 1908 redovisar LKPR siffror för 

kvinnors valdeltagande i 53 städer och i 46 städer för män.33 Härnösand finns inte 

med bland dessa. Medeltalet i fråga om valdeltagande var 15,2 procent för kvinnor 

och 25,4 för män.34 Spännvidden mellan den stad där deltagandet var som lägst 

respektive högst var stor. I Lidköping deltog 0,8 procent av de röstberättigade 

kvinnorna medan siffran för Ulricehamn var 44,7. I Kalmar deltog 8,1 procent av 

de röstberättigade männen, medan siffran för Eskilstuna var 54, 7.35 Vidare framgår 

att i Sundsvall deltog 4,7 procent av de röstberättigade kvinnorna.36 Dessa siffror 

ska jämföras med förhållandena i Härnösand. Där deltog 2,3 procent av kvinnorna 

och 23,1 av männen (se Figur 1). Detta betyder att 49 städer uppvisade ett bättre 

valdeltagande bland kvinnor än Härnösand, och 21 städer hade ett bättre valdelta-

gande bland män än Härnösand. En vidare betraktelse av LKPR:s siffror visar inte 

på något lokalt samband mellan mäns och kvinnors deltagande i valet, det vill säga 

att ett högt valdeltagande för män gav ett högt deltagande också för kvinnor, eller 

tvärtom. Så mot bakgrund av ovanstående kan det konstateras att de röstberätti-

gade kvinnorna i Härnösand gick till valurnorna i avsevärt mindre utsträckning än 

sina systrar i landets övriga städer. Däremot uppvisade männen ett valdeltagande 

som låg i paritet med medeltalet.  

   Någon entydig förklaring till varför kvinnorna i Härnösand visade upp ett så lågt 

valdeltagande i 1908 års stadsfullmäktigeval står inte att finna. Intressant att notera 

                                                 
32 Larsson, 1967, s. 544. 
33 Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, Årsberättelse för landsföreningen och lokalföreningar för 

kvinnans politiska rösträtt år 1908, Stockholm, 1909, s. 87-88. 
34 Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, Årsberättelse för landsföreningen och lokalföreningar för 

kvinnans politiska rösträtt år 1908, Stockholm, 1909, s. 88. 
35 Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, Årsberättelse för landsföreningen och lokalföreningar för 

kvinnans politiska rösträtt år 1908, Stockholm, 1909, s. 87-88. 
36 Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, Årsberättelse för landsföreningen och lokalföreningar för 

kvinnans politiska rösträtt år 1908, Stockholm, 1909, s. 87. 
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är att ingen av de 11 röstberättigade medlemmarna i Föreningen för kvinnans politis-

ka rösträtt (FKPR) i Härnösand deltog i stadsfullmäktigevalet 1908.37 Frågan som 

följer på detta blir: varför använde sig inte dessa av sina möjligheter att rösta? De 

om några borde ha tyckt att det var viktigt. Någon eller någras frånvaro kan så-

klart ha en naturlig förklaring, till exempel sjukdom eller vistelse på annan ort, 

men rimligtvis kan inte det gälla för alla. En förklaring kan vara att föreningen av 

allt att döma gick på sparlåga under 1908, och att det återspeglades i såväl före-

ningsmedlemmarnas som de röstberättigade kvinnornas låga deltagande. En an-

nan möjlig förklaring är att ickeröstandet var en protest mot det orättvisa valsy-

stemet eller en väntan på 1910 års val. För att få en fullödigare förklaring krävs 

ytterligare undersökningar.   

 

Figur 4: Män och kvinnors valdeltagande i Härnösands stadsfullmäktigeval år 

1908.  

 

Källa: Röstlängd upprättad i enlighet med bevillningstaxeringslängderna i Hernösands stad för år 1908,  

Magistratets inneliggande handlingar 1908, F II c:9 a, Rådhusrättens och magistratets arkiv, Härnösands 

stad, HLA. 

 

Vid en jämförelse av valdeltagandet hos män och kvinnor i valet 1908 utifrån röst-

antal kan det konstateras att männens valdeltagande låg i linje med det som tidiga-

re forskning kunnat fastslå. Röstberättigade med få röster deltog i lägre grad i valet 

                                                 
37 Förteckning öfver medlemmarna af Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Härnösand, Förening-

en för kvinnans politiska rösträtt och diskussionsklubben inom FKPR Stockholm, Vol:3, RA; Landsföre-

ningen för kvinnans politiska rösträtt, Årsberättelse för landsföreningen och lokalföreningar för kvinnans 

politiska rösträtt år 1919, Stockholm, 1920, s. 47. 
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än röstberättigade med ett stort antal röster (se Figur 4). I fråga om kvinnors valdel-

tagande noteras att det var generellt lågt oavsett röststyrka. De tio kvinnor som 

röstade var i huvudsak innehavare av 16-50 röster vardera, närmare bestämt rörde 

det sig om tre änkor, tre fröknar, tre yrkesarbetande (länsmejerska, lärarinna och 

telegrafist) samt en handelsidkerska.38  

   Inte heller för 1910 års primärkommunala val finns det någon officiell statistik att 

tillgå. Jämförelsen får återigen göras med några stadshistoriska publikationer och 

LKPR:s siffror. I Stockholms stad var valdeltagandet i sin helhet 39,6 procent och 

för kvinnor 24,2.39 I Enköping var valdeltagandet bland männen 44 procent och 

bland kvinnor 39.40 LKPR redovisar för år 1910 statistik för 50 städer. Härnösand 

finns, som tidigare nämnts, bland dessa. LKPR uppger att medeltalet för männens 

valdeltagande var 43,3 procent och 36,9 för kvinnorna.41 Även i 1910 års val var 

spannet mellan det högsta respektive det lägsta valdeltagandet stort, dock kan det 

konstateras att lägstanivån hade höjts. För männen uppvisade Lindesberg med 

sina 80,4 procent det högsta valdeltagandet medan Visby var lägst med 19,1. För 

kvinnorna uppvisade Husqvarna, med 73,4 procent, det högsta valdeltagandet 

medan Visby med sina 8 procent uppvisade det lägsta deltagandet. En skillnad 

som framträder vid en jämförelse med 1908 års siffror är att differensen mellan 

mäns och kvinnors valdeltagande minskade, även om det fanns lokala variationer. 

I Sundsvall deltog 24,4 procent av männen och 11 procent av kvinnorna.42  

   Betraktar vi valdeltagandet i Härnösand så låg kvinnornas valdeltagande, med 

sina 29,3 procent, mer än 7 procentenheter under LKPR:s medeltal. Och deltagan-

det var nästan 10 procentenheter sämre än det i Enköping. Däremot var valdelta-

gandet cirka 5 procentenheter bättre än det i Stockholms stad. Att mot bakgrund 

av denna undersökning uttala sig bestämt om vad skillnaderna beror på är inte 

möjligt, för det krävs en djupare undersökning. Kvinnornas ökade valdeltagande i 

1910 års val i Härnösand, i jämförelse med valet 1908, förklaras delvis av samma 

faktorer som drev fram ett ökat valdeltagande i stort, bland annat det minskade 

gapet mellan de röststarka och röstsvaga samt att från 1910 blev kvinnor valbara 

till kommunal- och stadsfullmäktige. Karlsson-Sjögren pekar ut det sistnämnda 

som en förklaring till att kvinnor ökade sitt valdeltagande.43 En mer Härnösands-

specifik delförklaring är FKPR Härnösands relativt omfattande valarbete, vilket 

                                                 
38 Röstlängd upprättad i enlighet med bevillningstaxeringslängderna i Hernösands stad för år 1908, 

Magistratets inneliggande handlingar 1908, F II c:9 a, Rådhusrättens och magistratets arkiv, Härnösands 

stad, HLA. 
39 Larsson, 1967, s. 544. 
40 Johansson, 1974, s. 78. 
41 Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, Årsberättelse för landsföreningen och lokalföreningar för 

kvinnans politiska rösträtt år 1910, Stockholm, 1911. 
42 Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, Årsberättelse för landsföreningen och lokalföreningar för 

kvinnans politiska rösträtt år 1910, Stockholm, 1911. 
43 Karlsson-Sjögren, 2008, s. 150. 
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mobiliserade fler kvinnliga väljare än tidigare.44 Valarbetet bestod av några annon-

ser i lokalpressen och en skriftlig uppmaning utdelad till alla röstberättigade kvin-

nor i Härnösand att gå och rösta.  

   I Härnösand deltog 45,5 procent av männen. Det betyder att för männens del låg 

deltagandet i Härnösand 2,2 procentenheter över LKPR:s medeltal och 1,5 procent-

enheter över männens valdeltagande i Enköping. Valdeltagandet i sin helhet var 

nära nog lika i Härnösand och Stockholms stad. 

   Vad det gäller Härnösands mäns och kvinnors deltagande i stadsfullmäktigevalet 

1910, med utgångspunkt från röstantal, kan det konstateras att nu följde också 

kvinnornas valdeltagande det generella mönstret för valdeltagande och röstantal 

(Figur 5). Det framkommer också att i fyra av sex röststyrkegrupper uppvisade 

kvinnorna en högre grad av valdeltagande än männen, däribland gruppen med 1 

röst. I grupperna 2-5 respektive 32-40 röster uppvisade männen ett högre valdelta-

gande. Vad gäller den sistnämnda ska nämnas att det var enbart två kvinnor i 

Härnösand som nådde upp till den röststyrkan.  

 

Figur 5: Män och kvinnors valdeltagande i Härnösands stadsfullmäktigeval år 

1910.  

 

Källa: Röstlängd upprättad i enlighet med bevillningstaxeringslängderna i Hernösands stad för år 1910, 

Magistratets inneliggande handlingar 1910, Rådhusrättens och magistratets arkiv, F II c:11 b, Härnö-

sands stad, HLA. 

 

                                                 
44 Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, Årsberättelse för landsföreningen och lokalföreningar för 

kvinnans politiska rösträtt år 1910, Stockholm, 1911, s. 39. 
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I valet deltog 143 kvinnor och de tre största kategorierna var änkor (36 stycken), 

arbeterskor (32 stycken) och lärarinnor (21 stycken). Att änkorna utgjorde en så stor 

andel av de röstande kvinnorna förklaras av att en stor del av de gifta kvinnorna 

arbetade i det egna hushållet och saknade egen beskattningsbar inkomst.45 Följakt-

ligen stod inte de upptagna i röstlängden. Med övergången till änkeståndet över-

fördes mannens tillgångar till kvinnan och med det började hon betala skatt. Som 

en konsekvens av det upptogs vederbörande i röstlängden.  

   Lärarinnornas relativt stora andel av de röstande kvinnorna noteras också av 

Karlsson-Sjögren & Lindström i artikeln ‛Rum för resande‛.46 De förklarar det hela 

som ett uttryck för en utbildad och bildad grupps politiska engagemang i allmän-

het och deras engagemang för kvinnans politiska rättigheter i synnerhet. Jag anslu-

ter mig till den förklaringen. Lärarinnornas bruk av sina politiska rättigheter ska 

också ses som ett uttryck för en strävan att bli en självständig individ och en full-

värdig medborgare. Även litteraturvetaren Bertil Björkenlid har i sin avhandling, 

Kvinnokrav i manssamhället. Rösträttskvinnorna och deras metoder som opinionsbildare 

och påtryckargrupp i Sverige 1902—21 noterat att lärarinnorna utgjorde en viktig del 

av den kvinnliga rösträttsrörelsens medlemskader.47 Detta förstärker bilden av 

lärarinnorna som pionjärer och kämpar för kvinnans politiska rättigheter. Till arbe-

terskorna återkommer jag. 

Arbetarklassen och stadsfullmäktigevalen 

För arbetarnas del, män och kvinnor sammanräknade, kan konstateras att i stads-

fullmäktigevalet 1910 deltog nära nog fyra gånger fler än i valet 1908 (se Figur 6).48 

Deltagandet ökade från 6,2 till 24,1 procent. Kvinnorna tjugofaldigade sitt valdel-

tagande. Från 0,7 till 17,4  procent. Det ska nämnas att kvinnor som betitlas fru 

eller hustru och var gifta med en arbetare, själva definieras som arbetare och räk-

nas in i denna grupp. Nu går det inte alltid via röstlängden att avgöra vem som är 

gift med vem. Någon avgörande betydelse för bilden över arbetarkvinnors valdel-

tagande torde detta dock inte få. Av de röstande kvinnorna i 1910 års val betitlas 

16 som fru eller hustru, och tre av dessa har konstaterats vara ‛arbetarefruar‛. Det 

ska också nämnas, som tidigare påpekats, att det stora flertalet fruar inte var upp-

tagna i röstlängden eftersom de inte var upptagna som skattskyldiga.    

   Männen mer än trefaldigade sitt valdeltagande, från 7,9 till 28,9 procent. Dessut-

om uppvisade männen i valet 1910 ett valdeltagande som var mer än 10 procent-

enheter högre än kvinnornas.  

                                                 
45 Karlsson-Sjögren & Lindström, 2011, s. 56.  
46 Karlsson-Sjögren & Lindström, 2011, s. 49. 
47 Björkenlid, 1982. 
48 I undersökningen definieras i stort följande yrken som arbetande; fabriks- och hantverksarbeta-

re/arbetskor, gesäller, lärlingar, sjömän, drängar, torpare, typografer, sjukskötare, sjukvakter, pigor, 

sköterskor, biträden, stickerskor, städerskor, uppasserskor, kontors- och handelsbiträden samt änkor till 

och fruar gifta med arbetare. 
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Figur 6: Arbetarnas valdeltagande i  Härnösands stadsfullmäktigevalen 1908 och 

1910.  

 

Källa: Röstlängd upprättad i enlighet med bevillningstaxeringslängderna i Hernösands stad för år 1908, 

Magistratets inneliggande handlingar 1908, F II c:9 a, Rådhusrättens och magistratets arkiv, Härnösands 

stad, HLA. Röstlängd upprättad i enlighet med bevillningstaxeringslängderna i Hernösands stad för år 

1910, Magistratets inneliggande handlingar 1910, F II c:11 b, Rådhusrättens och magistratets arkiv, 

Härnösands stad, HLA. 

 

Vid en jämförelse mellan arbetarna i Härnösand och Enköping, i den senare gick 36 

procent till valurnorna, uppvisar arbetarna i Härnösand ett sämre valdeltagande.49 

Nu är det inte möjligt att mot denna bakgrund dra några slutsatser om Härnö-

sandsarbetarnas valdeltagande i förhållande till landet i stort. Ett tentativt förklar-

ingsförsök på vad skillnaden berodde på kan vara att Enköping hade ett mer ut-

vecklat folkrörelseliv än Härnösand. Bo Öhngren och Bertil Johansson pekar i sin 

forskning på ett samband mellan föreningsaktivitet och valdeltagande, det vill 

säga att föreningsaktiva deltog oftare i val än öviga inom samma sociala klass.50    

   För att få en bättre bild över valdeltagandet bland arbetarna i Härnösand har en 

studie gjorts av valdeltagandet bland arbetarna på dels Strengberg Ph.U. & C:O 

cigarettfabrik, dels Härnösands hospital.51  

   

 

 

                                                 
49 Johansson, 1974, s. 76. 
50 Öhngren, 1974, s. 273 och Johansson, 1974, s. 132. 
51 Eventuella anställda som bodde i en annan kommun är inte medräknade. 
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 I 1908 års vallängd finns 84 personer upptagna som fabriksarbetare vid Ph.U. & 

C:O, varav 71 kvinnor och 13 män.52 Av dem hade 73 personer rösträtt, varav 61 

kvinnor och 12 män, vilket blir 86,9 procent av samtliga. Ingen deltog i valet.  Öv-

riga 11 saknade rösträtt på grund av obetalda skatter, vilket blir 13,1 procent.  

   I 1910 års röstlängd finns det 160 noterade fabriksarbetare, varav 144 kvinnor och 

16 män.53 Av dem hade 41 personer rätt att delta i valet, vilket blir 25,6 procent. 

Alla dessa var kvinnor. Det innebär att 119 inte fick rösta, 117 på grund av obetald 

skatt och två på grund av utländskt medborgarskap. Således kunde inte 73,1 pro-

cent av fabriksarbetarna delta i valet på grund av skatteskulder. Av de röstberätti-

gade deltog åtta i valet. Det betyder att 19,5 procent av de röstberättigade fabriks-

arbetarna deltog i valet. En av dessa var Josefina ‛Fina‛ Åström, kassör och sekre-

terare i avd. 30 av Internationella Tobaksindustriarbetareförbundet. I den korta 

historik som Föreningsarkivet i Västernorrland tecknat över avdelningen beskrivs 

hon som mycket aktiv i arbetet med att organisera de så kallade cigarettflickorna.54 

Avdelningen bildades i slutet av september 1907. 

   Som något av en motsats till cigarettfabriken tonar Härnösands hospital fram. I 

1908 års röstlängd finns det 29 personer noterade som sjukvakter och sköterskor 

vid hospitalet, varav 12 män och 17 kvinnor.55 Alla hade rösträtt. Tio använde sin 

rösträtt, vilket motsvarade 34,5 procent av de röstberättigade, och alla dessa var 

män. Det betyder även att 83,3 procent av männen deltog i valet, men ingen av 

kvinnorna. I 1910 års röstlängd står 33 personer noterade som sjukskötare och skö-

terskor, varav 16 män och 17 kvinnor.56 Alla hade rösträtt och av dem deltog 11 

män, vilket motsvarade 33,3 procent av de röstberättigade. Det innebar också att 

68,8 procent av den manliga personalen deltog, men ingen av kvinnorna. Av dem 

som röstade i valet 1908 röstade sju i valet 1910, en stod inte kvar bland sjukhus-

personalen i 1910 års vallängd och en avstod. De som avstod från att rösta i 1908 

års val röstade inte heller i valet 1910. 

   I ljuset av ovanstående kan det konstateras att i valet 1910 deltog de rösträttsbe-

rättigade fabriksarbeterskorna i något högre grad än kvinnor i stort i Härnösand. 

Samtidigt var de fabriksanställdas valdeltagande nästan 10 procent lägre än det för 

                                                 
52 Röstlängd upprättad i enlighet med bevillningstaxeringslängderna i Hernösands stad för år 1910, 

s.46-49, Magistratets inneliggande handlingar 1910, F II c:9a, Rådhusrättens och magistratets arkiv, 

Härnösands stad, HLA. 
53 Röstlängd upprättad i enlighet med bevillningstaxeringslängderna i Hernösands stad för år 1910, s. 

103-115, Magistratets inneliggande handlingar 1910, F II c:11 b, Rådhusrättens och magistratets arkiv, 

Härnösands stad, HLA. 
54 Föreningsarkivet i Västernorrland, Svenska Tobaksindustriarbetareförbundets avdelning 5, Härnösand, kort 

historik som inleder arkivbeskrivningen. 
55 Röstlängd upprättad i enlighet med bevillningstaxeringslängderna i Hernösands stad för år 1908, s. 

89-90, Magistratets inneliggandehandlingar 1908, F II c:9 a, Rådhusrättens och magistratets arkiv, Här-

nösands stad, HLA. 
56 Röstlängd upprättad i enlighet med bevillningstaxeringslängderna i Hernösands stad för år 1910, s. 

203-205, Magistratets inneliggande handlingar 1910, F II c:11 b, Rådhusrättens och magistratets arkiv, 

Härnösands stad, HLA. 
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arbetarklassen i sin helhet i Härnösand. Från valet 1908 till valet 1910 gick andelen 

som saknade rösträtt på grund av obetalda skatter från 13,1 till 73,1 procent. För-

klaringen till den dramatiska ökningen av skattskyldiga bör vara Storstrejken 

(1909). I fem veckor deltog arbetarna vid Strengberg Ph.U. & C:O cigarettfabrik i 

Härnösand i densamma.57 Med tanke på deras låga löner och den under strejken 

uteblivna lönen fanns det inga möjligheter för dem att betala skatteuppbörd, och 

med det förlorade de sin rösträtt.  

   Trots detta ökade valdeltagandet bland de röstberättigade fabriksarbetarna i 

stadsfullmäktigevalet 1910. Viktigaste förklaringen till det torde vara att storstrej-

ken gav en ökad facklig och politisk medvetenhet. Även faktorer som det minska-

de gapet mellan de som hade minst respektive flest röster samt kvinnors valbarhet 

till stadsfullmäktige torde bidragit till att fler kom att delta i valet. Därtill bör Här-

nösands FKPR:s agitation för att få fler röstberättigade kvinnor att gå till valurnan 

haft en positiv effekt på kvinnornas valdeltagande.  

   Det kanske mest intressanta med sköterskorna och sjukskötarna vid Härnösands 

hospital, utifrån artikelns perspektiv, är männens höga valdeltagande och kvin-

nornas ickedeltagande. De förstnämnda uppvisade ett valdeltagande som minst 

var i paritet med det som de röststarkaste grupperna uppvisade, samtidigt gick 

ingen av kvinnorna på samma arbetsplats, och med samma typ av syssla, och rös-

tade. Frågan är varför? Av allt och döma var personalen vid denna tidpunkt oor-

ganiserade, vilket i alla fall betyder att den fackliga medvetenheten var låg.58 Det är 

möjligt att det hade en betydelse i sammanhanget, men i så fall borde det även ha 

inverkat negativt på männens valdeltagande. Vi vet att FKPR i Härnösand inför 

valet 1910 genomförde en valkampanj särskilt riktad till röstberättigade kvinnor, 

men uppenbarligen utan framgång bland sköterskorna på Härnösands hospital. 

Deras ickedeltagande kan kanske ses som ett uttryck för, som bland andra Karls-

son-Sjögren gör gällande, en rådande föreställning om att det offentliga och poli-

tiska rummet tillhörde mannen.59 Mot den bakgrunden inställer sig frågan: när och 

varför bröt sköterskorna vid Härnösands hospital med denna uppfattning och 

började gå till valurnorna? 

Företagen och valen 

Företagens röstande har i liten grad fångat tidigare forsknings intresse. Av de arbe-

ten som nämns i denna artikel är det bara Bertil Johanssons studie av Enköping 

som i någon mån berör detta. Hans iakttagelse är att i valen 1896 och 1904-05 del-

tog företagen mer sällan än andra grupper.60 Vidare framkommer det att i Enkö-

                                                 
57 Vesternorrlands Allehanda, 5/9 1909. 
58 Telefonsamtal med Torgny Kemper, arbetar för Föreningsarkivet i Västernorrland, den 17 oktober 

2011. 
59 Karlsson-Sjögren, 2008, s. 152-153. 
60 Johansson, 1974, s. 77. Denne använder inte begreppet företag utan begreppet juridiska personer. 

Definitionen av det är en sammanslutning av personer i olika bolags- eller föreningsformer, därför 

likställer jag hans siffror med mina. 
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ping mellan valen 1904—05 och 1910 skedde det en tydlig ökning av företagens 

valdeltagande, från 4 till 39 procent.61 Men något resonemang kring detta för han 

inte.  

   Historikern Erik Nydahl berör detta i sin avhandling I fyrkens tid. Politisk kultur i 

två ångermanländska landskommuner 1860—1930.62 I den konstaterar han, bland an-

nat, att lokalt dominerande bolag ofta avstod från att via sin röstmakt driva ige-

nom beslut på kommunalstämman som stred mot den lokala opinionen. 63 De lång-

siktiga relationerna med menigheten ansågs viktigare än att få igenom sin vilja i 

mindre viktiga frågor. Däremot tvekade aldrig bolagen att använda sin makt om 

viktiga värden stod på spel. 

   Vad det gäller företagens valdeltagande förutsåg jag inte den stora ökning som 

skedde mellan 1908 och 1910. Min arbetshypotes var att den sociala, politiska och 

ekonomiska utveckling som skedde under 1800-talet och början av 1900-talet inne-

bar att företagen i allt mindre utsträckning kom att använda sin rösträtt. Med det 

framväxande partiväsendet och när idén om allmän och lika rösträtt vann gehör, 

hade man kunnat tro att valsystemet, som byggde på aktiebolagsprincipen, skulle 

förlora sitt gillande bland allt fler, så även inom de besuttnas krets. Med andra ord 

skulle det inte anses moraliskt rätt av företagen att använda sina röster, eftersom 

det stred mot den framväxande politiska kulturen, och med det förmå företagen att 

avstå från att rösta.64 Förmodligen ska den markanta ökningen av företagsröstande 

ses som en reaktion på 1907/09 års reform. Fram till stadsfullmäktigevalet 1910 

hade företagarnas intressen försvarats utan att företagsrösterna behövde användas. 

Men eftersom reformen minskade de välbeställda företagarnas röststyrkor, så an-

såg flera av dessa sig tvungna att också använda företagens röster för att säkerstäl-

la sina intressen i valet 1910. Samtidigt ska det hållas i minnet att även om skillna-

den mellan åren 1908 och 1910 är stor, så avstod 70 procent av företagen från att 

rösta. För att få fram en tydlig bild av orsakerna bakom det ökade företagsröstan-

det krävs ytterligare undersökningar. Bland annat handlar det om att undersöka 

vilken typ av företag som röstade? Om de företag som röstade hade en eller 40 

röster? Och hur såg företagsröstandet ut fram till år 1919?  

 

 

 

 

                                                 
61 Johansson, 1974, s. 78. 
62 Nydahl, 2010. 
63 Nydahl, 2010, s. 118 ff. 
64 Antagandet bygger på iakttagelser gjorda i samband med mitt arbete med att undersöka valdeltagan-

det i Härnösand. Där har jag hittills kunnat se att de första årtiondena efter år 1863 var företagens val-

deltagande relativt stort, över 50 procent.  Från 1880-talet och fram till och med 1908 upphörde det helt 

eller förekom i enstaka val och då talar vi om ett valdeltagande på mellan 3-11 procent. 
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Några avslutande ord 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att 1907/09 års rösträttsreform innebar att 

mellan stadsfullmäktigevalen 1908 och 1910 fördubblades antalet valdeltagare i 

Härnösand. I valet 1908 hade Härnösand ett sämre valdeltagande än en stor del av 

landets övriga städer. Framförallt var det röstberättigade kvinnor som inte deltog. I 

valet 1910 uppvisade Härnösand ett deltagande som låg i paritet med landet i 

stort. Ökningen skedde på bred front. Inte minst var det personer med relativt få 

röster, såväl män som kvinnor, som i en högre grad än tidigare började gå till val-

urnorna. Noterbart är att i båda dessa val uppvisade Härnösand ett bättre valdel-

tagande, bland såväl kvinnor som män, jämfört med Sundsvall.  

   Ökningen mellan 1908 och 1910 års val kan förklaras av de ökade möjligheter till 

deltagande och valbarhet som 1907/09 års rösträttsreform innebar, ökad politisk 

medvetenhet samt att de politiska partiernas arbete med att mobilisera sina väljare 

intensifierades. Här finns det anledning att påpeka att i denna artikel undersöks 

valdeltagande, något försök till att studera på vad eller på vilka man röstade har 

inte gjorts. Dessa frågor kommer att beröras i ett kommande arbete som bär den 

preliminära titeln: ‛Valdeltagande och politisk kultur i Härnösand, Örnsköldsvik 

och Östersund åren 1863—1919‛. 

   I artikeln framkommer också att företagen uppvisar ett oväntat högt deltagande 

samt att en relativt stor andel av de röstberättigade inom de röststarka grupperna 

avstod från att gå och rösta i stadsfullmäktigevalen. Båda dessa två iakttagelser är 

intressanta. Visserligen har dessa iakttagelser framkommit i tidigare arbeten, men 

de har i liten eller ingen omfattning problematiserats eller diskuterats, vilket det 

finns all anledning att göra. 
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Det enskilda människoödet och historievetenskapen 
‛< redan utom fäderneslandet och vet knappt huru det tillgått‛ 

 

Tomas Berglund 

 

 

Inledning 
Denna dag, den 16 december 1848, det visste han, skulle han för alltid komma att 

bära med sig i sitt minne. Nu var brytningen med det gamla definitiv, att återvän-

da var bortom det möjligas horisont. Trygghet skulle åtminstone för en tid vara en 

brist i hans tillvaro och inte bara i hans utan också i den kvarlämnade familjens. 

Hur lång tid som skulle krävas innan han på nytt byggt upp en tillvaro som tillät 

att familjen kunde återförenas, om det ens skulle visa sig bli möjligt, det visste han 

inte, och det gnagde hans samvete. Det hade så gjort från första stund han begav 

sig på flykt. Mer än en gång hade han känt paniken komma krypande och han 

hade många gånger varit beredd att kasta sig ur släden för att springande, om ej på 

annat sätt, ta sig tillbaka hem till sin älskade hustru och barnen, de små stackarna 

som helt oförskyllt hade påtvingats ett liv med större umbäranden än förut och en 

far som inte längre fanns hos dem i vardagen. Skulle de någon gång komma att 

förstå de bevekelsegrunder hans beslut att lämna familjen och fosterlandet vilat 

på? Skulle de förlåta? Han hade lämnat fädernelandets jord. Han befann sig i 

landsflykt.  

   Mörkret hade sedan länge lägrat sig över Torneå fast klockan bara var 4 på ef-

termiddagen. I ett rum inåt gården på andra våningen satt Lars Johan Bucht böjd 

över ett bord med penna i hand och skrev brev. Kroppen skakade, inte av anspän-

ning inför skrivandet utan mer av köld. Han var inte ovan vid hanterandet av 

skrivdonen. Sedan 17 års ålder hade hans karriär varit inriktad på tjänstemanna-

banan. Under 1830-talet hade han varit både landskanslist och lasarettsnotarie i 

Piteå, en tid som så här i ljuset av hans nuvarande belägenhet kanske varit början 

på den lyckligaste perioden i hans liv. Månne denna lycka skulle återkomma? De 

senaste 10 åren hade han haft tjänst som länsman i Överluleå. En tjänst han trivts 

ganska bra med och som givit honom möjligheter att sörja för sin familj och också 

erbjudit kontakter som kunnat utnyttjas för att investera inför framtiden. Visserli-

gen hade väl tjänsten inneburit en hel del växlande sysslor men fortfarande en hel 

del skrivarbete, så ovana vid det skrivna ordet var inget som behäftade honom. 

Pennan rörde sig ledigt över papperet, handstilen var stadig, säker och formule-
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ringarna, orden, tycktes komma utan större ansträngningar. Ibland stannade han 

upp, funderade en kort stund innan nästa mening påbörjades. Avbrotten i brev-

skrivandet kom sig mer av tröttheten och den jagande oron, rädslan för upptäckt, 

att ertappas och återföras till andra sidan gränsen. Märkligt, han kände sig som en 

brottsling på flykt undan rättvisan. Han undrade vad fadern skulle sagt om han 

levt och sett honom i denna belägenhet. Fadern, Gustav Bucht, sockenskrivaren i 

Karl-Gustav socken som alltid försökt hålla sig till vad som rätt och redigt var. 

Hade han haft sin fars stöd i detta? Han var inte helt säker. Fadern hade omkom-

mit i en drunkningsolycka i Korpikylä fors en septemberdag 1827, när Lars Johan 

var fjorton år. Tänk, det var redan 21 år sedan, men minnet av stunden då beskedet 

om faderns död kom, var fortfarande levande hos honom.  

   Han hade försjunkit djup i tankar när en lätt knackning på dörren förde honom 

tillbaka till verkligheten. Han kände hur pulsen steg. Ett par djupa andetag, som 

för att återvinna lugnet, kontrollen över sig själv, innan han med så stadig röst han 

kunde åstadkomma bjöd; ‛Stig in!‛ Det var pigan. En suck av lättnad undslapp 

honom, då han trodde att hon kommit i ärende om hans logi. Men denna lättnad 

byttes strax i nya våndor, när hon förklarade att hon kommit för att be om hans 

pass, för att ta det med till borgmästaren. Vad skulle han nu göra? Knappt hade 

han tagit sig över gränsen från Haparanda innan verkligheten tycktes hinna i kapp 

honom. Visst, han borde ha försett sig med pass, men Öhrling hade ju inte varit 

hemma, när han sökt honom för att få ett pass utfärdat åt sig. Nu hade han visser-

ligen kronolänsman Öquists bevis i fickan att ta till men skulle detta räcka? Borg-

mästaren i Torneå hade rykte om sig att vara en sträng herre. Kanske skulle han 

ändå bli tvungen att ge sig ut i kylan på nytt och återvända till Haparanda? Han 

räckte över papperet han fått av Öquist. Med en artig nigning tog pigan emot ku-

vertet, vände sig skyndsamt mot dörren för att ge sig av i det ärende hon kommit, 

stannade upp och förklarade att hon omedelbart skulle ta ‛passet‛ till Borgmästa-

ren och återkomma med handlingarna så snart allt var klart.  

   Bucht satte sig inte vid bordet för att återuppta skrivandet efter att pigan gått. 

Orken svek honom, kanske modet också, åtminstone för stunden. Strapatserna 

hade varit många de senaste dagarna, spänningen hade varit stor. Nu behövde han 

vila. Så mycket mer nu, om han, som han befarade, skulle bli återskickad till Hapa-

randa redan i kväll. Han frös. Rocken värmde inte mycket, inte filten heller. Han 

lade sig på sängen och blicken följde förstrött skuggornas rörelser i taket medan 

tankarna kastade honom mellan hopp och förtvivlan. Skulle allt han hittills utstått 

ändå visa sig ha varit förgäves? Skulle han föras tillbaka till Boden, ruinerad, ut-

skämd och oförmögen att ge barnen och hustrun ett anständigt liv bortom fattig-

dom och förnedring? Barnen ja, hur hade de det där hemma. Fanns det ännu mat 

tillräckligt på bordet för dem? Hur skulle nu julen komma att bli? Saknade de ho-

nom? Och hustrun, skulle hon orka? Visst hade de talat om och enats i att detta 

nog var den bästa, kanske enda utvägen, men< Hade han gjort rätt som sökt natt-

kvarter hos Richardts? Nej, han skulle nog ha tagit kontakt med fru Bergman ome-
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delbart. Om han bara hade kunnat övervinna sin skygghet och begivit sig till fru 

Bergman istället. Då hade allt krångel med passet och borgmästaren som nu kan-

ske skulle följa kunnat undvikas. Tankarna surrade i hans huvud, men han lycka-

des inte fånga dem, hålla dem fast länge nog för att reda ut dem, komma till sans. 

Tröttheten, kölden, barnen, fru Bergman, allt blandades i ett förbifladdrande och 

översköljande spel av bilder och känslor. 

   Kanske hade han slumrat till en stund, drömt något, vad mindes han i så fall inte. 

Inte heller, om han nu sovit, var han klar över om det var kylan eller en ny knack-

ning på dörren som väckt honom. Han samlade sig och bjöd; ‛Stig in!‛. Det var 

pigan som på nytt inställde sig. Denna gång lät hon avrapportera att Borgmästaren 

bett henne framföra hälsningen att ‛passet‛ kunde avhämtas nästa dag vid tioti-

den. Så neg hon, vände om och gick. Han kunde alltså vila ut där han var, i norra 

kammaren inåt gården, en trappa upp hos Richardts. För tillfället kunde han lägga 

en tung sten från sin börda. Det här bådade kanske gott. Han måste skriva ner 

detta i brevet så att hustrun inte skulle tro att allt bara var dystert och att missmo-

det hade honom fullständigt i sitt våld.  

   Så kallt det var i rummet. Han måste bestämt försöka få upp värmen i kroppen. 

Rummet var inte stort och den fria golvytan ännu mindre, men det fick duga. Med 

kort raska steg började han gå fram och tillbaka över golvet; till sängen, bort mot 

bordet, därifrån till dörren och via fönstret tillbaka till sängen, varv efter varv. 

Kanske kunde han på detta sätt bli så pass varm att han åtminstone kunde sätta sig 

en stund för att fortsätta brevskrivandet. Vart efter kroppsvärmen steg blev han 

också bättre till mods. Nästa dag skulle han gå till fru Bergman. Hon skulle nog 

kunna hjälpa honom att finna på råd. Om inte annat visste hon säkert vilka möjlig-

heter han kunde förväntas möta på sin vidare färd mot Uleåborg och kanske ännu 

längre in i Finland. Han hade fått en tidsfrist för att planera den fortsatta flykten, 

men tanken på att fortsätta mot Uleåborg kändes, på samma gång som den locka-

de, väldigt motbjudande. Att lägga ytterligare mil mellan sig och dem han älskade, 

skulle det verkligen föra dem närmare varandra? Skulle det vara priset för ett 

framtida återförenande. Ju längre han kom från hemmet, desto starkare blev hans 

längtan efter dem. Kanske skulle den bli så stark att den drev honom till vansinne, 

att han blev så galen att han vände hemåt för att, efter en kort tids lycka i sina äls-

kades armar, gå den ohjälpliga olycka tillmötes som då väntade honom.  

   Han satte sig på nytt vid bordet, fattade skrivdonen och skrev ner sina tankar i 

brevet. Tårarna rann nedför hans kinder. För vilken gång i ordningen han brast i 

gråt sedan han börjat sin flykt visste han inte längre. Tröttheten kom åter över ho-

nom och han gick till sängs, denna gång för natten. Han hade brevet med sig. Han 

läste de inledande raderna: ‛Jag är då redan här, redan utom fäderneslandet och 

vet knappast hur det tillgått.‛ De kändes så främmande, var det verkligen om ho-

nom detta var skrivet? Han slöt ögonen. I ett tillstånd mellan sömn och vaken-

drömmande tyckte han sig stå vid barnens sängar, tryckte sina kyssar mot deras 
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pannor och kinder och slöt hustrun i sin famn, där de tillsammans stod och blicka-

de ut över barnaskaran som redan flyktat in i drömmens riken.1 

 

Vad gör historikerns text till vetenskap? 
I individuella livsöden speglas den stora historien, i det enskilda exemplet öppnas 

möjligheten att förstå hur en epoks politiska, ekonomiska och sociala förutsätt-

ningar omsattes i praktiskt levda erfarenheter. Berättelsen ovan är i sin framställ-

ningsform nära det fiktiva berättandet, även om den i varje del ligger mycket nära 

det källmaterial som Buchts efterlämnade brev utgör. I viss utsträckning skulle den 

genom sin nära relation till källmaterialet till och med kunna anses tjäna ett upply-

sande syfte och faktiskt också ge kunskaper om livsvillkor och händelser i mitten 

av det 19-de århundradet. I ett mycket allmänt språkbruk skulle den av gemene 

man kanske rent av kategoriseras som historia. I en striktare vetenskaplig mening 

är den inte historia. Det beror inte på några enkla metodiska kriterier eller brister i 

notsystem eller liknande, notsystemet för texten skulle kunna göras mycket utför-

ligt och visa hur källnära texten faktiskt är. Nej anledningen till att ovanstående 

berättelse inte är historievetenskaplig ligger på ett annat plan. Det handlar dels om 

syftet med texten men också om textens relation till en förfluten verklighet, fast på 

ett djupare plan än endast dess beroende av och länkning till ett efterlämnat käll-

material. När vi ovan möter Lars Johan (Lorentz) Bucht är det i en mycket specifik 

situation, en situation som naturligtvis har sin upprinnelse i det unika livsöde som 

var hans, men också en specifik situation som uppstår till följd av just denna tids 

unika förutsättningar.  

   Det intresse för biografiskt källmaterial som de senaste decennierna visat sig 

bland historiker har också lett till att historiker vänt sig till vetenskapliga discipli-

ner som man tidigare inte lika ofta lånat teoretisk och metodisk inspiration från. 

Med detta har också vad man kanske skulle kunna kalla ett vetenskapligt para-

digm tagit form, ibland benämnt som nyhistorism. Det biografiska materialet har 

lockat historiker till att flytta fokus mot individen och förståelsen av individen, hur 

hon eller han tänkte, kände och uppfattade det som hände i den verklighet de lev-

de i. I viss utsträckning låter sig detta göras, åtminstone för vissa tidsepoker där 

det bevarade källmaterialet öppnar för ett besvarande av dessa frågor. Men risken 

är uppenbar att man fastnar i vad Christer Winberg i sin artikel Varför skriver vi inte 

historiska romaner i stället? menar vara beskrivningar av ett myllrande skeende utan 

att lyckas nå bakom historiens ytfenomen i strävan efter förståelsen av hur dessa 

ytfenomen relaterar till de djupförhållanden som människorna levde i och under.2 

Underförstått utifrån titeln på artikeln skulle vi annars lika gärna kunna skriva 

                                                 
1 Texten är en fri dramatisering utifrån Lorentz Buchts brev. Torneå 1848 dec. 16, Avskriftsamlingen, nr 

6, HLA.  
2 Winberg, 2010, s. 344. Artikeln var ursprungligen införd i Scandia 1990. 
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historiska romaner om blott vi hade den berättartalang som erfordras, eller kanske 

lämna historieskrivningen åt författarna.  

   Winbergs tankar i början av 1990-talet förefaller mig vara aktuella också nu drygt 

20 år senare. Hans bidrag då syftade till att komma vidare i den dikotomi som han 

menade att historievetenskapen och den teoretiska debatten då fastnat i.  

 
Det gäller motsatsparet positivism – historism, eller konflikten mellan å ena sidan 

metodologisk individualism, med människor som orealistiskt nog tänks agera fria 

och obundna av några strukturer, å andra sidan en radikal holism, som personifierar 

strukturer och tillskriver dem meningar och avsikter och gärna hamnar i ren teologi.3  

 

Lösningen på detta ligger enligt Winberg i realismen som ett alternativ mellan 

positivism och nyhistorism.  

 
Till skillnad från de nyhistorister, som inskränker sig till att söka meningar och inne-

börder i mänskligt handlande, vill realismen förklara – och i humanvetenskaperna 

tillkommer just avsiktsförklaringar som en viktig kategori utan motsvarighet i natur-

vetenskaperna.4  

 

I sina bästa stunder fungerar vetenskapen så att den utifrån de mönster som bildas 

av iakttagbara fenomen söker de krafter som gör att dessa fenomen ordnas i möns-

ter eller annorlunda uttryckt syftar till ‛att skapa kausala länkningar mellan djup 

och yta snarare än fastställa regelbundenheter mellan ytfenomen.‛5 Tillämpningen 

av realismen förefaller mig oproblematisk och tilltalande för till exempel socialhi-

storiska studier där en stor mängd ‛ytfenomen‛ studeras och bildar mönster, vilka 

historikern sedan tolkar i ljuset av de djupare liggande strukturer som kan förklara 

mönstren.  

   Jag får väl tillstå att jag i min forskning varit kanske inte så lite anstruken av de 

strömningar som Winberg kallar nyhistorism, även om jag aldrig gått så långt att 

jag lämnat betydelsen av individens kontextbundenhet för förståelsen av hans eller 

hennes handlande eller uttryckta tankar. Samtidigt har jag ibland tyckt det vara 

problematiskt att tydligt markera skillnaden mellan fiktionens historiska romaner 

och det vetenskapliga historieskrivandet, kanske framför allt när man arbetar med 

biografiskt källmaterial. Erkännandet av en existerande verklighet som utgångs-

punkt för historievetenskapens berättigande är på något sätt en betydelsefull kärna 

förutan vilken vetenskapligt historieskrivande vore en omöjlighet. Realismens 

tydlighet beträffande detta känns därför befriande. Det dilemma jag möjligen kan 

se är hur denna realism skulle kunna tillämpas när utgångspunkten och studien 

utgörs av en enda persons livslopp, eller till och med endast delar av det. I det 

                                                 
3 Winberg, 2010, s. 343. 
4 Winberg, 2010, s. 342. 
5 Winberg, 2010, s. 343. 
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följande skall jag, med utgångspunkt i den inledande berättelsen, försöka visa hur 

en sådan tillämpning skulle kunna te sig. 

   Buchts beslut att gå i landsflykt 1848 och de händelser som väntade honom de 

följande åren kan vi få en djupare förståelse av, om vi väger in den samhälleliga 

kontext i vilken han befann sig. Den ‛stora historien‛ sätter ramarna och ger av-

tryck i ‛den lilla‛. De stora strömningarna konkretiseras i enskilda individers livs-

lopp och gärningar. Med andra ord, ur det unika, det individuella, kan vi framma-

na bilder, till och med bibringas en fördjupad förståelse av det allmängiltiga, det 

generella.  

   Föreliggande artikel är en del av ett större arbete och gör således inte anspråk på 

att spegla bilden av Sverige i mitten av 1800-talet parallellt med att vi följer berät-

telsen om Lars Johan Buchts öden och äventyr under åren 1848 till 1852, vilket är 

upplägget i för arbetet i dess helhet. Dispositionen där är att genom ett pendlande 

mellan berättelsens fängslande dramatik så som den träder fram i breven och ana-

lytiska resonemang, där politiska ekonomiska, religiösa förhållanden i tiden sam-

manlänkas med det enskilda livsödet, bidra till en fördjupad förståelse av inte bara 

Buchts livsöde och de val han gjorde i livet, utan också av sådant som hur den 

norsk-svenska unionen, väckelserörelsen, liberalismens genombrott och andra 

företeelser och processer i tiden påverkade människor i vardagens beslut och valsi-

tuationer. Den hermeneutiska båge som spänner mellan förklaring och förståelse 

spänner vi också mellan den enskilde individen och hans kulturella och samhälle-

liga kontext, och på samma sätt som förklaringen bidrar till fördjupad förståelse 

som i sin tur ger förklaringar för en ännu djupare förståelse i en evig spiral, tänker 

jag mig att det enskilda exemplet är sammanlänkat med den allmänna historiens 

strömningar.  

   I denna artikel har vi ovan mött Bucht vid hans ankomst till Torneå, just i början 

av den period i landsflykt som skulle komma att vara fram till hans död i samband 

med kravallerna i Kautokeino 1852. I det följande skall vi se hur hans beslut och 

handlande kan ha varit länkade till djupliggande strukturer och därigenom både 

ses som speglingar av hur dessa strukturer kom till uttryck på det individuella 

planet, liksom hur strukturerna kan bringa förklaring och förståelse av vad som i 

förstone kan ses som tillfälligheter och ingivelser endast relaterade till individen 

själv.  

 

Revolutionsåret 1848 och Buchts beslut att gå i landsflykt 
Med början i Paris i februari 1848 hade revolutionsvågor skakat Europa. De före-

gående årens missväxt och massarbetslöshet, liksom regeringar och kungar som 

var oförmögna att lösa den politiska krisen, hade bäddat för att liberaler och repu-

blikaner enats i opposition. Arbetarna byggde barrikaderna medan borgerskapet 

höll sina reformbanketter som politiska protester. Tillsammans fick man i Frankri-

ke regeringen på fall och kungen Ludvig Filip att avgå och fly från landet. Alla 

franska män gavs rösträtt för att utse en församling som skulle ge landet en ny 
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konstitution och statligt finansierade nationalverkstäder inrättades för att komma 

till rätta med arbetslösheten. För en kort tid lyckades den tillfälliga regimen åter-

skapa lugnet. Hoppet var stort inte minst i städerna och framför allt i Paris. I juni 

blossade dock oroligheterna upp på nytt sedan den nyvalda konstituerande för-

samlingen, till följd av landsbygdens mer konservativa inställning, visat sig bli 

mindre radikal än den styrelse under Louis Blanc som regerat sedan kungen avsat-

tes. Nationalverkstäderna stängdes och arbetarna, männen, kvinnorna och barnen 

tog på nytt upp kampen. I revolutionens spår steg talen för döda och sårade upp 

mot tio tusen och lika många togs till fånga och sändes bort till de franska koloni-

erna.  

   Revolutionsvågen spred sig. I London väcktes den lite slumrande Chartiströrel-

sen till liv. Denna rörelse hade uppstått 1836, när William Lovett som ledare för 

arbetarföreningen, ‛Working Men’s Association‛, upprättat en skrivelse till parla-

mentet, ‛The People’s Charter‛, med en rad politiska krav som allmän rösträtt, 

årliga val, tullfrihet och sociala reformer som arbetstidsbegränsning till tio timmar 

om dagen. När revolutionsvågen nu startade på nytt i Paris, väcktes också britter-

na och revolutionskommittéer bildades i London, även om mycket av kraften i 

denna rörelse förlorats genom att regeringen tillgodosett de gamla chartistkraven 

om frihandel och arbetstidsbegränsning, varför utvecklingen här inte blev lika 

omvälvande och dramatisk som på kontinenten.  

   I Berlin rasade gatustrider redan i mars och den Preussiske kungen Fredrik Wil-

hem tvingades att inkalla en lagstiftande församling. I andra tyska stater vacklade 

också regeringarna och genom de tyska liberalernas försorg genomfördes ett val 

till ett alltyskt parlament, Frankfurtparlamentet, med ambitionen att skapa ett enat 

Tyskland präglat av liberalismens idéer. Ungrarna väcktes också av februarirevo-

lutionen och utropade sin självständighet, även om den Habsburgske kejsaren i 

Wien kunde slå ner detta uppror. I mars drabbades dock Wien av revolutionen. 

Studenter och arbetare förenades i uppror och framtvingade regeringens fall och 

att den konservative försteministern Metternich drevs i landsflykt.  

   I mars nådde revolutionsstämningarna också Stockholm, om än inte med lika 

omfattande följder som på kontinenten eller för den delen för Danmark, där ett 

utdraget inbördeskrig och politiskt systemskifte med en ny grundlag, Junigrund-

loven, med en mer långtgående rösträtt än i något annat land i Europa blev följden. 

I ljuset av detta var kanske stenkastningarna, fönsterkrossningen och skotten i 

Stockholm en krusning på ytan jämfört med svallvågorna på kontinenten. Den 18 

mars, samma dag som oroligheterna i Berlin bröt ut, hade reformsällskapet i 

Stockholm inbjudit till bankett på De la Croix’ salonger vid Brunkebergstorg. Vid 

sidan av det gamla kravet på en ny representationsordning var det av regeringen 

framlagda förslaget på kraftiga tullsänkningar och diskussionen om näringsfrihet 

tidens heta politiska diskussionsämnen. I förlängningen av regeringsförslagen såg 

hantverkarklassen hur ruinens brant närmade sig och man var beredd att ta strid 

för sin existens. Runt om i Stockholm sattes anslag upp på husväggarna med bud-
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skapet att fem tusen medborgare skulle samlas på kvällen på Brunkeberg under 

slagord som allmän valrätt och leve reformen. Det samlades också en stor skara 

människor på Brunkeberg. Folkmassan utgjorde ett hot. De som samlats till ban-

ketten hade inte kontroll över händelseutvecklingen utanför och av rädsla för ett 

okontrollerat upplopp och i ett försök att återställa lugnet, bestämde man sig för 

att avsluta banketten tidigare än vad som ursprungligen var planerat och många 

trodde därmed att faran för upplopp var avvärjd, eftersom folkmassorna tycktes 

skingras.  

   Även bland makthavarna spred sig uppfattningen att situationen var under kon-

troll, vilket speglas av att överståthållaren och kungen samma kväll gick på Ope-

ran i tron att allt var lugnt. Folket samlades dock på nytt nere vid Storkyrkobrin-

ken. Där låg den konservative ledaren August von Hartmansdorffs våning och här 

började stenkastningen. Polis tillkallades men den ordinarie polisstyrkan uppgick 

till knappt 70 man och även om den var förstärkt med 100-talet extra poliser, var 

det inget att sätta in i detta sammanhang. Vid allvarligare incidenter var därför det 

vanliga att militären på slottet sattes in. Den som hade rätten att beordra dem att 

ingripa var dock överståthållaren och denne var ju på Operan. Han hämtas, militä-

ren ingriper och skingrar folkskaran, kungen satte sig till häst och red ut för att 

mana folkhopen till besinning och att gå hem. Mindre skaror fortsatte att dra runt i 

staden och till exempel på Norrmalm fortsatte fönsterkrossandet. Dagen efter var 

det tämligen lugnt fram till kvällen. På natten började nya oroligheter och militä-

ren satte in kavallerichocker för att skingra folkmassorna och när det inte hjälpte 

utbröt skottlossning. Totalt kom ett 30-tal personer att dödas och många fick svåra 

skador under kravallerna i Stockholm.   

   I dagens historieböcker förbigås händelserna i Stockholm 1848 ofta i en kort pas-

sage, om de överhuvudtaget tas upp. Däremot speglas en bild av den politiska 

situationen i vårt land under 1840-talet som färgad främst av den liberala opposi-

tionens uppvaknande och den sedan 1830-talet intensifierade kampen mot Karl 

Johan-tidens konservatism, helt i linje med de politiska strömningarna på den eu-

ropeiska kontinenten. Förhoppningarna på Oscar I, som under kronprinstiden 

visat större sympati med de liberala idéerna och framstått som mer beredvillig till 

reformer, var stora. Trots att han efter trontillträdet 1844 under sina första reger-

ingsår tydligt bidrog till att flytta fram det liberala partiets position genom att till 

exempel ge fler liberaler plats i regeringen kom dock kritiken mot den nye ko-

nungen att växa. Flera reformer genomfördes utifrån de liberalas politiska pro-

gram. Perioden mellan sammankallandet av riksdagar kortades till tre år, indrag-

ningsmakten mot tidningar upphävdes, arbetet med en ny strafflag påbörjades, 

lika arvsrätt mellan son och dotter på landsbygden infördes, skråväsendet avskaf-

fades för att nämna några exempel. Men kungens reformtakt var inte tillräcklig och 

oppositionens krav på en representationsreform med utvidgad rösträtt möttes 

endast med tillsättandet av ytterligare utredningar. Detta kom att leda till att 
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kungen fick allt mer kritik också från liberalt håll och skrämd av händelseutveck-

lingen 1848 blev hans politik allt mer konservativt präglad.     

   Hur mycket av dessa händelser var bekanta ute i landsorten? Vad visste man i 

norra Sverige om händelserna i Stockholm?  

   I en brevväxling mellan Per Erik Svedbom, lektor vid Nya Elementar skolan i 

Stockholm och hans far Jonas, lektor och publicist i Härnösand, diskuteras detta 

revolutionshot. Från sin Härnösandshorisont följer Jonas Svedbom händelseut-

vecklingen i världen och i huvudstaden och delger sonen sina reflektioner i bre-

ven.6 I ett brev till sonen Per-Erik, som senare skulle komma att erbjudas posten 

som ansvarig utgivare för Aftonbladet, skriver han: 

 
Hvad skall man säga om det myckna onda, som sker i världen? O Paris! Paris! Skall 

nu den fordna revolutionsyran, raseriet, terrorismen förnyas? Måtte så icke hända! 

Men hvem sätter en gräns för folkyran? Månne folket själft? Detta vore dock ett un-

der öfver alla under. - - - konungarna få skarpa läxor – lärorika, ifall de vilja lära.7  

 

Emellertid är Svedbom inte emot liberala reformer, endast det sätt på vilket hän-

delserna urartat. Med önskvärd tydlighet säger han: 

 
Hvem kan väl vara kall och likgiltig för folkens, för mänsklighetens sak? Beklagligt 

dock, att det måste komma till dessa ytterligheter. Måtte denna storm, som ‛fattat de 

mänskliga sinnena‛, hafva samma välgörande verkan, som man tillägger den fysis-

ka, nämligen att ‛rena luften‛.8 

 

På samma sätt som han diskuterar situationen i Tyskland och hoppas att man där 

skall kunna undvika inbördeskrig, att Påven varit klok nog att i tid ge med sig för 

de frambrytande revolutionära strömningarna eller om den franska republiken 

skulle komma att bli bestående, reflekterar han också över händelserna i Stock-

holm och de liberala kraven på representationsreform: 

 
Hvad den svenska reformen angår, månne det vore omöjligt, att den kunde tillväga-

bringas utan för mycket väsen – och utan banketter? Att något sammanhang möjli-

gen ägt rum mellan banketten och upploppet misstänkes, om än misstanken är 

ogrundad. Hade det inte varit fast bättre att banketten uteblifvit? Eller kan det icke 

gå an att diskutera allvarsamma ämnen utan kalasering?9 

 

Under sommaren 1848 var farhågorna för en revolution i Sverige för många ett 

verkligt hot och händelserna var kända och, åtminstone av Jonas Svedboms brev 

                                                 
6 Svedbomska samlingen, mapp 30, KB. Denna fråga diskuteras i flera brev under sommaren och början 

av hösten 1848.   
7 Jonas till Per-Erik, Härnösand, okänt datum 1848, mapp 30, Svedbomska samlingen, KB.  
8 Jonas till Per-Erik, Härnösand, okänt datum 1848, mapp 30, Svedbomska samlingen, KB.  
9 Jonas till Per Erik, Härnösand d. 13 april 1848, mapp 30, Svedbomska samlingen, KB. 
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att döma, diskuterades de också initierat ute i landsorten bland det bildade borger-

skapet, kanske också i bredare folklager. Hans funderingar om och ifrågasättande 

av huruvida den så kallade reformbanketten på De la Croix’ salonger vid Brunke-

bergstorg den 18 mars verkligen var nödvändig och förnuftig, antyder att han var 

insatt i detaljer i händelseförloppet samtidigt som det också visar att informationen 

löpte relativt snabbt ut i landet, eftersom brevet var daterat mindre än en månad 

efter att banketten hölls och oroligheterna utspelades. Denna politiskt färgade tur-

bulens hade direkt koppling till den segdragna konflikten mellan Karl XIV Johans 

konservativa politik och den nystartade liberala pressen med Hiertas Aftonblad.  

   I brevväxlingen mellan Jonas och Per Erik Svedbom dyker kampen om Aftonbla-

det upp. Per Erik har efter att ha etablerat sig i Stockholm kommit att fångas in i en 

mer konservativt färgad politisk krets som betraktade Hierta och Aftonbladet som 

uppviglare till händelserna i Stockholm under våren 1848. En attack skulle sättas in 

mot Aftonbladet. Kapitalstarka män skulle köpa tidningen och ett av villkoren för 

genomförandet av detta var att Per Erik var beredd att träda in som chefredaktör 

för det nya mer återhållsamma Aftonblad som skulle födas efter uppköpet. Ären-

det diskuteras ingående av far och son inte bara utifrån politiken, arbetsbördan och 

de ekonomiska villkoren utan också vad det skulle innebära för den nyblivne pap-

pan Per Erik. Jonas ställer frågan: ‛En fråga vill jag tillägga: det angår din enda 

kära Son: skall pappa få tid nog till hans speciella omvårdnad i afs. på hans upp-

fostran och undervisning? Denna fråga går framför alla de öfriga från hjertat och 

till hjertat.‛10 Den brännande politiska situationen till trots var den viktigaste frå-

gan den om Per Eriks utövande av sitt faderskap skulle bli lidande av åtagandet. 

Att uppdraget dessutom kunde vara förenat med någon fara för egendom, person 

och familj får inget större utrymme i brevväxlingen. Det tycks som att den bedöm-

ning som finansiärerna av uppköpet, som också blir av något senare, gör delas av 

både Jonas och Per Erik. Med ett nytt Aftonbladet skulle utvecklingen gå i en an-

nan riktning och den uppiskade politiska stämningen dämpas, därmed skulle ock-

så en eventuell hotbild mot den nya tidningens chefredaktör försvagas. 

   I Lars Johan Buchts efterlämnade brev ser vi inte att han följde och diskuterade 

dessa händelser på samma initierade sätt som Svedbom, han hade ju heller inte 

någon son som fanns med i händelsernas periferi i Stockholm. Däremot framgår i 

den efterlämnade brevsamlingen att Bucht också under sin landsflykt hade tillgång 

till och läste till exempel Aftonbladet. I ett brev skrivet i Norska Alten och Bosse-

kap, daterat 11 januari 1849, oroar han sig över hur det skulle påverka hans fram-

tidsutsikter om han skulle komma att komprometteras i tidningarna som följd av 

de outredda affärer han lämnat efter sig ‛Här och allestädes finns Aftonbladet och 

blir jag der comprommetterad, så har jag här ej widare någon framtid <‛11 Buchts 

bedömning var uppenbarligen att en tidning som Aftonbladet lästes åtminstone i 

                                                 
10 Jonas till Per-Erik, Härnösand 17 okt 1848, Svedbomska samlingen, mapp 7a, KB. 
11 Lorentz Buchts brev, Min dyra älskade hustru!, Avskriftsamlingen, nr 6, HLA. 
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den krets han rörde sig och av de arbetsgivare och myndighetsrepresentanter han 

hade att göra med också långt uppe i Nordnorge. Det är inte osannolikt att anta att 

Bucht, som ju varit statlig ämbetsman, länsman i Överluleå, inte bara följde och tog 

intryck av händelserna i Stockholm och övriga Europa. Liberalismens idéer och 

revolutionsandan 1848 hörde med största sannolikhet till den kontext i vilken 

Bucht befann sig då han beslutade att låta den mångåriga konflikten med Lands-

hövding von Hedenberg få den drastiska följden att gå i landsflykt. Det kan också 

bidragit till att fördjupa konflikten mellan honom och Landshövdingen och gett 

den en ideologisk ton som gjorde att något annat alternativ än att söka avsked från 

tjänsten som länsman inte förelåg.  

   Den enskilde personens beslut skulle således kunna ses som en avspegling på 

individnivå av hur spänningar i djupliggande politiska strukturer kunde ta uttryck 

i enskilda människors vardagsliv, långt borta från de stora händelsernas centrum. 

Det återstår dock att söka ytterligare belägg för denna förståelse och förklaring av 

den lilla historiens relationer till den stora. 

 

Konflikten med landshövdingen, liberalismen och  

Buchts beslut att gå i landsflykt 
Att försöka förstå Lars Johan Buchts beslut att lämna sin familj och sitt hemland för 

att söka en ny framtid för dem, liksom att Bucht behandlades så hårt av landshöv-

dingen och själv inte såg någon möjlighet till försoning, kan i förstone uppfattas 

som sökande efter en förståelse av individens känslor, mening och innebörden av 

ett handlande. Jag vill hävda att det framför allt kan bidra till vår förståelse av hur 

de enskilda människornas beslut och handlande kan hjälpa oss att förstå hur de 

djupare strukturerna verkat i olika tider. Det finns därför goda skäl att närmare 

diskutera det faktum att Lars Johans Buchts flykt sammanfaller i tid med libera-

lismens genombrottstid i Sverige. I hans efterlämnade brevsamling får vi också en 

inblick i bakgrunden till den konflikt med Landshövding von Hedenberg, som 

skulle bli den omedelbara anledningen till att Lars Johan fattade beslutet att gå i 

landsflykt.  

   Om hans konflikt med Landshövding von Hedenberg även kan kopplas till den 

politiska kampen mellan liberaler och konservativa kan inte med säkerhet faststäl-

las. De konfliktanledningar som funnit sin väg till och givit avtryck i källorna är, 

att Bucht som länsman varit försumlig i tjänsten. 1847 hade han suspenderats un-

der en månad med halv lön på grund av upprepad försumlighet i tjänsten. Detta 

följdes av en ny suspension helt utan lön i två månader 1848. Anledningen denna 

andra gång var att Bucht dröjt med att redovisa kronoundsättningsspannmålsme-

del motsvarande 369 Rdr, 37 sk och 10 rst Banco. Orsaken till dröjsmålet visade sig 

emellertid vara att han under en tjänsteresa i Råneå socken insjuknat och till följd 

av den försening av hemresan som detta medfört också hamnat i tidsnöd när det 

gällde inrapportering av undsättningsspannmålsmedlen. Enligt vittnesmål från 

Kronolänsman Öqvist hade medlen inlevererats och kronolänsmannen menade 
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därmed saken vara att betrakta som utagerad. Att denna anledning ensam skulle 

vara tillräcklig, framför allt sedan Öqvist vittnat till hans fördel, för att suspendera 

honom från tjänstgöring som länsman, förefaller inte helt troligt.  

   Det finns indicier som talar för att Bucht skulle varit negativt inställd till det La-

estadianska läseriet och väckelserörelsen i allmänhet, kanske till och med mer se-

kulariserad i synen på religion än många andra vid denna tid, och som kanske 

skulle kunna tolkas som ett utslag för att Bucht politiskt hade en liberal dragning. 

Däremot har jag inte kunnat finna något som belägger att han haft politiska strider 

med sin överordnade. Att han bara för att han bodde i Boden inte skulle ha berörts 

av och engagerats i de politiska stämningarna visar exemplet med Svedboms initi-

erade förhållningssätt till politiken i såväl Europa som Stockholm knappast vara 

hållbart. Även om avståndet mellan Jonas Svedboms Härnösandshorisont och de 

stora händelsernas centrum var något kortare än det från Buchts Bodensiska, torde 

detta endast haft marginell inverkan på huruvida flödet av information och nyhe-

ter nått honom eller ej. Snarare bekräftar Buchts brev att inte minst det liberala 

Aftonbladet hade stor spridning i såväl Norrland som Nordnorge.  

   Om konflikten mellan landshövdingen och länsman Bucht var personlig eller av 

politisk natur är som tidigare sagts svårt att fastställa. Att Lars Johan Bucht tyckte 

sig ha blivit nära nog förföljd av von Hedenberg framgår emellertid mellan rader-

na i hans uppsägelse av tjänsten. Däremot finns inget i von Hedenbergs beslut om 

att bevilja avskedsansökan som tyder på landshövdingens antipatier mot Bucht, 

snarare ges länsmannen goda vitsord: ‛<att Bucht under den tid från den 26 april 

1838 till närvarande, som han samma befattning innehaft, äfvensom under den tid, 

han derförut tjenstgjort såsom Lands Cancellist och Lazaretts Notarie, ådagalagt 

skicklighet i sina göromål och för öfrigt ett nycktert uppförande.‛12 Möjligen skulle 

en formulering om att von Hedenberg ‛funnit skäligt härtill samtycka‛ kunna 

uppfattas som att landshövdingen gärna såg att länsmanstjänsten i Överluleå be-

sattes av en annan person. Dock kvarstår omdömet om Bucht som skicklig i sina 

göromål med ett gott och nyktert uppförande. Det som inte står i omdömet men 

som vi vet var avgörande för Buchts uppsägelse är de bestraffningar som Lands-

hövdingen upprepade gånger riktat mot Bucht. Det förefaller därför som att 

Landshövdingen snarare följt en linje att förtiga de faktiska omständigheterna mot 

att Bucht på eget bevåg begärde avsked från sin tjänst, snarare än att hans omdöme 

om Bucht skall ses som uttryck för uppskattning av länsmannen.  

   Von Hedenberg tycks redan från början av sin tid som landshövding, utnämndes 

1837 men hade varit tillförordnad redan 1830, ha varit illa omtyckt inte minst av 

Bucht. I ett brev till sin fästmö Johanna Wilhelmina Bergdahl i maj 1838, äktenska-

pet ingicks 1839, framträder hans missnöje med den nyutnämnde landshövdingen. 

Bucht var vid denna tid lasarettsnotarie i Piteå. Om landshövdingen skriver han: 

 

                                                 
12 1848 års protokollbok, Länsstyrelsens i Luleå arkiv, HLA. 
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Wår förmodan om det nya styrelsesättet har, tywärr, icke felslagit – den har efter mitt 

tycke twertom öfwerträffats af werkligheten, ty wi kunde icke föreställa oss, att den 

person, som blifwit oss gifwen till hufwudman, skulle wara så groft okunnig om alla 

de ämnen, som tillhöra hans Embete och så wacklande i sina beslut. Det är icke säll-

synt, att han sedan ett beslut widtagits, (ett en gång i officiel wäg fattat beslut kan 

lagligen af honom sjelf aldrig ändras) genom något inkast af annan person, hwilken 

som helst, får en annan åsigt af ämnet och will med all gewalt och en besynnerlig 

enwishet hafwa beslutet ändradt och åter omändradt. Dessa åtgärder ske icke, såsom 

sig borde, med ton och sätt som skulle uttrycka önskan att blifwa underwisad, utan 

med en air, såsom wille han alltid säga: ‛det är jag, som befaller‛. Fabeln om barnet, 

som upklef på ett bord och der tyckte sig wara stor, återkallas härwid icke sällan i 

mitt minne. Omständigheterna hafwa fogat, att efter Grefwe Sparres afresa, det warit 

hela hopen göra wid Lazaretts Directionen, hwarwid jag alltid måst deltaga. I början 

roade det nya sättet mig, ehuru det icke ingaf mig någon aktning eller höga tanka om 

Kneckten, men nu håller jag på att ledsna dermed och det fattas icke många steg 

ifrån liten aktning till missaktning.13   

 

Det var ingen bra start på relationen mellan von Hedenberg och lasarettsnotarien i 

Piteå. Kritiken är skarp och tonen nedlåtande. Von Hedenberg var inte någon 

‛Kneckt‛ vilken som helst. 1816 adlades han i samband med att han blev major i 

generalstaben och 1819 hade han befordrats till överstelöjtnant. Några år senare 

blev han 1826 överste i armén och två år senare överste och chef för Västerbottens 

regemente och från 1835 också generaladjutant i armén.14 Antipatin som redan från 

början låg farligt nära ‛missaktning‛ tycks med åren ha kommit till landshövding-

ens kännedom och blivit ömsesidig. Till slut hade situationen blivit så ohållbar att 

lösningen inte enbart stannade vid avsked utan till och med landsflykt.  

   Av Buchts brev kan utläsas att förväntningarna på von Hedenberg redan innan 

han tillträtt varit att han inte var uppgiften som landshövding vuxen. Farhågorna 

hade därtill överträffats av verkligheten. Allra mest störs Bucht av landshövding-

ens vacklande hållning och ständiga benägenhet att hålla med den han senast pra-

tat med och därmed också ändra beslut därefter. Den nedlåtande ton som tydligt 

kommer till uttryck i ‛degraderingen‛ av den forne översten till knekt, skulle möj-

ligen kunna antyda att Buchts ringaktning av sin befallningsman hade andra bott-

nar än endast hans bristande kompetens och vinglighet i beslutsfattandet. Buchts 

beslut att dra i landsflykt för att söka en ny framtid för sig och sin familj kan i för-

stone te sig som resultat av att han upprepade gånger utsatts för repressalier i sin 

tjänst. Dock inställer sig frågan om inte beslutet i så fall är väl drastiskt. Varför inte 

nöja sig med att söka annan anställning?  

   Att döma av senare brevväxling med hustrun, var Bucht involverad i affärer och 

industrisatsningar, som snarare skulle tala för att han hade alternativa karriärmöj-

ligheter på närmare håll. Uppbrottet sker vid en tidpunkt när revolutionsvågor 

                                                 
13 Lorentz Buchts brev, Min egen älskade Johanna (20 maj 1838), Avskriftsamlingen, nr 6, HLA. 
14 Elgenstierna, 1998, del III, s. 501-502. 
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skakar regimer runt om i Europa och orsakar kravaller också i Stockholm. En inte 

alltför djärv hypotes skulle vara att Bucht lockades av de möjligheter som öppna-

des med den begynnande industrialiseringen och av de liberala idéer som blom-

made ut under decennierna i mitten av 1800-talet. Konflikten med von Hedenberg 

kopplades samman med den samhällskonflikt som blommade ut 1848 så till den 

grad att Bucht inte såg någon annan utväg än att söka sig utom landets gränser för 

att där börja ett nytt liv. Detta skulle göra beslutet mer begripligt än att se det som 

enbart följden av att han förlorat sin tjänst, inte minst i ljuset av att han själv begärt 

avsked. Skulle Bucht själv instämt i denna tolkning? Det är inte helt säkert att sva-

ret på den frågan skulle bli ett ja. Inte sällan har vi svårt att klart se de bakomlig-

gande krafter som påverkar oss när vi fattar våra beslut eller när vi agerar. Inte 

heller är det ovanligt att vi uppfattar människor som att de i ett senare skede av 

livet omvärderar vad de upplevt i tidigare skeden. I våra historiska analyser av det 

förflutna är det därför inte osannolikt att vår fördel av att kunna betrakta skeendet 

utifrån en horisont som ligger decennier eller århundraden senare i tiden, gör det 

lättare att se vilka krafter som verkade och hur.   

 

Förlusten av Finland och Buchts beslut att gå i landsflykt 
Lars Johan Buchts första tanke, när han kommit till slutsatsen att han inte kunde 

stanna kvar i Överluleå eller för den del Sverige, var att söka sin nya framtid i Fin-

land, trots att Sverige sedan nära 40 år tillbaka fått avträda sin östra rikshalva till 

det ryska kejsardömet, kan för eftervärlden kanske te sig lite märkligt, inte minst i 

skenet av att Bucht varit civilämbetsman i den svenska statens tjänst. I breven kan 

vi också se att Bucht möts av en viss skepsis huruvida han som svensk i Finland 

skulle kunna bygga upp en ny karriär. Att den politiska kartan ritats om behöver 

inte betyda att de mentala föreställningarna hunnit ställas om, då mentalitet som 

historievetenskapligt begrepp brukar hänföras till de sega strukturerna med tröga 

och långsamma förändringsperspektiv. Till detta bidrog säkert i Buchts fall de 

nätverk som inte minst släktskap utgör. Det kan därför finnas skäl att ägna ett litet 

utrymme åt att reda ut Lars-Johan Buchts släkthistoria, för att förstå hur detta nät-

verk runt honom såg ut.  

   Släkten tycks gå att spåra till Uskela i Halliko härad i Åbo, Björneborgs stift. Där 

föddes sannolikt Buchts farfars far Gustav Larsson Bucht 1690 eller 1696 av föräld-

rarna Lars Zakrisson Bucht och Helena Juhl. Gustav återfinns 1714 som soldat vid 

Österbottens regemente. 1717 omnämns Gustav ha lett ett uppbåd med ynglingar 

som besegrade en strövkår av kosacker som härjat bruket i Kengis. Samma år an-

ges Gustavs titel vara fältväbel vid Piteå kompani och året därpå med samma be-

fattning i Majorens eller Torne kompani. Vid denna tid blir han bekant med Brita 

Rockstadius, prästdotter från Råneå. Under åren 1720 -1727 bor de hos Britas mor-

far, kyrkoherde Blix. Efter en kort mellanstation i Yli-Raumo utanför Torneå flytta-

de familjen cirka 1730 till Hannukkala hemman vid Tengeliö. Gustav tycks dock ha 

fortsatt sin militära bana med framgång och anges 1742 vara löjtnant, en position 
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han uppnådde under sitt deltagande i Hattarnas krig 1740-1742. Den militära ba-

nan kröntes med kaptensgrad 1747. Gustav och Brita fick nio barn som alla nådde 

vuxen ålder. Från den äldste sonen Isak går grenar till Vasa men också på svenska 

sidan till Härnösand, en annan av sönerna Gustav tar över Hannukala hemman, 

flera av barnen och barnbarnen etablerar sig i Tornedalen, bland dem Lars-Johans 

farfar Lars Gustavsson Bucht. Släkten sprider sig i flera grenar på den finska och 

den svenska sidan och Lars, Lars Johan Buchts farfar, blir klockare i Karl-Gustavs 

församling och den från vilken Luleå-grenen av släkten utgår. Lars får två söner 

och en dotter. Sonen Gustav, sockenskrivare i samma församling, får sex barn, fyra 

döttrar och två söner, en av dem är Lars Johan (Lorentz) Bucht.15 Utifrån detta 

släktnätverk är det därför inte anmärkningsvärt att Lars Johan, när han inte längre 

såg någon framtid i Sverige, styrde sin färd mot Finland. Emellertid hade förut-

sättningarna ändrats något i och med förlusten av den östra rikshalvan 1809. Nät-

verket, släktens förgreningar fanns kvar, men det var kanske inte lika lätt att som 

svensk tjänsteman söka försörjning i det under Ryssland lydande Finland.  

   Historikern Jan Samuelson har i en studie av hur sociala nätverk och geografisk 

mobilitet bland eliten påverkades av riksdelningen 1809, konstaterat att de geogra-

fiska mönstren för ingående av äktenskap tyder på att de gamla nätverken, framför 

allt för den finska adeln, bröts sönder när Sverige och Finland skiljdes åt och att 

nya nätverk växte fram, där rörligheten över gränsen var markant mindre.16 Andra 

studier har konstaterat att Finland redan under 1700-talet i allt större utsträckning 

rekryterade sina civila ämbetsmän från den finska rikshalvan, vilket tolkats som ett 

tecken på att de båda rikshalvorna redan före 1809 varit på väg att glida isär.17 

Även om det råder viss diskussion om de civila ämbetsmännens minskade rörlig-

het var en följd av förlusten av Finland eller huruvida förlusten av östra rikshalvan 

påskyndade en redan påbörjad process, kvarstår dock intrycket att förlusten av 

Finland innebar att kontaktnäten över gränsen mellan de tidigare rikshalvorna 

förändrades och minskade i betydelse samt att svenska ämbetsmän inte lika lätt 

kunde söka sig nya befattningar på andra sidan gränsen.  

   Lars Johans framtid kom att stå i Norge. Det land som, också det helt nyligt, 

kommit att bli närmare länkat till Sverige genom unionen från 1814, något som inte 

heller det tycks ha funnit väg in i Buchts mentala bild av var utsikterna för en ny 

tillvaro var som störst. Här blir det tydligt hur underliggande strukturer påverkar 

den enskildes beslutsfattande och val.  

 

 

 

 

                                                 
15 För en omfattande utredning av släkten Bucht hänvisas till http://www.bucht-boucht.com. 
16 Samuelson, 2008, s. 186 -188 (utförligare behandlat i bokens kapitel 3, s. 49-60). 
17 Carlsson, 1964, s. 67-70.  

http://www.bucht-boucht.com/
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Avslutning 
Ur ett historievetenskapligt perspektiv är Lars Johan (Lorentz) Bucht ointressant, 

det kunde lika gärna varit någon annans liv som stått i fokus för denna artikel. 

Hans livsöde var förvisso speciellt och hans fyra sista levnadsår dramatiska, vilket 

gör att berättelser byggda på hans brev blir intressanta och läsvärda. Men veten-

skaplighet ligger inte i att skriva och berätta om något intressant eller läsvärt, även 

om det naturligtvis är ett plus om en vetenskaplig text också får sådana epitet. I 

Christer Winbergs tidigare refererade artikel lyfter han fram ett vetenskapsteore-

tiskt förhållningssätt, realismen, som alternativ till den empiribaserade positivis-

men, vars brister han anser vara att just söka efter empiriska regelbundenheter mer 

än kausala förklaringar, och historismen och dess sökande efter mening och inne-

börder i mänskligt handlande. Utgångspunkten för realismen är att det finns en 

verklighet om vilken historikern vill och kan uttala sig och att historiska förklar-

ingar kan vara mer eller mindre nära i förhållande till denna verklighet. I denna 

artikel har jag försökt visa hur jag menar att detta vetenskapliga förhållningssätt är 

användbart inte bara när omfattande undersökningar med talrika exempel som 

avtecknar sig i mönster av handlingar eller skeenden skall analyseras utan också 

när en enda människas liv står i forskningens fokus. I realismens betonande av 

relationen mellan de iakttagbara ytfenomenen och de krafter som döljs i de djup-

förhållande som strukturerna utgör ligger också möjligheten att ur det enskilda 

livsödet avläsa hur de stora strömningarna påverkade och tog sig uttryck i det 

vardagliga livet. Det är i detta sammanhang den enskilda människan är av intresse 

för historievetenskapens sökande efter förståelse och förklaringar. 
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En sentida gesällvandring 
Svenska hantverkare i Paris 1878-1910 

 

Tom Ericsson 

 

 

Inledning 
Den 12 mars 1888 fick den svenska församlingen i Paris tre nya församlingsbor, när 

kyrkoherden Johan Hemberg skrev in deras namn i församlingens inflyttnings-

längd. De tre församlingsmedlemmarna var körsnären Konrad Helin och hans 

hustru Olivia, född Åberg, samt buntmakaren Herman Bergström. De hade ut-

vandrat från Nyköping, där de tidigare varit bosatta i första kvarteret.1 Det var 

mycket ovanligt att svenskar utvandrade till Frankrike vid denna tid. År 1888 var 

det endast 47 personer, 16 män och 31 kvinnor, enligt den officiella svenska be-

folkningsstatistiken.2  

   I början av 1900-talet fanns det 515 personer inskrivna i Sofiaförsamlingen, som 

var det officiella namnet på den svenska församlingen i Paris.3 Mellan åren 1878 

och 1910 översteg antalet utvandrare från Sverige till Frankrike sällan 50 personer 

per år och det totala antalet utvandrare var under denna period ca 1 300 personer 

(Diagram 1). Det stora flertalet av dessa var ensamutvandrare. Endast någon en-

staka familj utvandrade varje år. Antalet kvinnor som utvandrade till Frankrike 

var enligt den officiella statistiken något fler än antalet män. I den officiella befolk-

ningsstatistiken fann de svenska myndigheterna inte ens skäl att närmare beskriva 

utvandrarnas till Frankrike demografiska särdrag, vilket man gjorde mycket ingå-

ende med Amerikaemigrationen. Det enda som angavs om utvandringen till 

Frankrike var hur många människor det var och vilket kön utvandrarna hade. 

Utvandringen från Sverige till Frankrike utgjorde bara en bråkdel i förhållande till 

den massemigration som skedde över Atlanten till Nordamerika. Bara under år 

1888 utvandrade 45 561 svenskar till Förenta Staterna. Det motsvarade ungefär 90 

procent av all emigration från Sverige under detta år.4 Under åren 1887 och 1888 

                                                 
1 Svenska församlingens i Paris arkiv, B 1, in- och utflyttningslängd 1883-1920, s. 7; Nyköpings västra försam-

lings arkiv, husförhörslängd för Nyköpings västra församling 1886-1890, s. 51. 
2 BiSOS, 1890, s. 59. 
3 Strömberg, 1976, s. 118. 
4 BiSOS, 1890, s. 59. 
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var utvandringen till USA den högsta någonsin och sammanlagt under perioden 

1878-1900 utvandrade drygt en halv miljon svenskar till Förenta Staterna.5 

 

Diagram 1: Svensk migration till Frankrike 1878-1910. 

 
Källa: BiSOS, 1879-1910. 

 

I den svenska migrationshistorien har av naturliga skäl den omfattande Amerika-

utvandringen fått stå i fokus. Den var dock på intet sätt unik, eftersom det stora 

flertalet europeiska länder upplevde samma sak. I den svenska massemigrationens 

kölvatten har också andra långväga utvandringsländer uppmärksammats, som 

den emigration som ägde rum till Brasilien och Kanada, men också den som gick 

till mer närliggande länder som Danmark, Tyskland och Ryssland har behandlats i 

den svenska migrationsforskningen.6 Den specifika svenska urbana utvandringen 

som ägde rum till Europas huvudstäder under den stora massutvandringen har 

däremot inte rönt något intresse, trots att den är väl dokumenterad i de svenska 

utlandskyrkornas arkiv, till exempel i Berlin, London och Paris, men också i de så 

kallade nationalitetsmatriklarna som upprättades vid ambassader och konsulat. 

Det finns dock undantag, som den historiska forskningen om den svenska utvand-

ringen till Sankt Petersburg och historieskrivningen om den svenska konstnärsko-

lonin i Paris under 1800-talets sista årtionden.7 

                                                 
5 BiSOS, 1879-1903. 
6 Den svenska emigrationslitteraturen är mycket omfattande. Se anförd litteratur i Norman and Runblom, 1976.   
7 Den svenska Amerikaemigrationen uppvisar åtminstone ett exempel på en motsvarande urban emigrationsström, 

nämligen den som gick till den amerikanska metropolen Chicago. Staden var vid sekelskiftet 1900 Sveriges ”tredje 
största stad”, det vill säga den stad som efter Stockholm och Göteborg hyste flest svenskar. Paris var enligt samma 

synsätt Tysklands tredje största stad i slutet av 1800-talet. Se König, 2003, s. 9. 
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   Det är mot denna bakgrund inte särskilt förvånande att den svenska utvandring-

en till Frankrike inte tilldragit sig någon uppmärksamhet. Det som inte synliggjorts 

i historien uppfattas ofta som om det inte har ägt rum. De till Frankrike utvand-

rande svenskarna har varken gjort sig bemärkta i den svenska emigrationshistorien 

eller i den franska immigrationshistorien. De få gånger de svenska emigranterna 

till Frankrike fått sin historia skriven har varit i helt andra historiska och kulturella 

sammanhang, som till exempel i historieskrivningen om den svenska konstnärsko-

lonin i Paris under 1800-talets sista årtionden och begynnelsen av 1900-talet.8 I 

denna litteratur är det dock i första hand skilda konsthistoriska aspekter som do-

minerar, medan frågor om migration och integration intar en undanskymd plats. 

Vad var det som utmärkte migrationen till Paris under det slutande 1800-talet och 

början av 1900-talet? Det är den fråga som skall belysas närmare i denna uppsats. 

 

Frankrike och migrationen 
I en av bilagorna till den omfattande Emigrationsutredningen, som sammanställ-

des i början av 1900-talet, finns en kortfattad kommentar om befolkningsrörelsen i 

ett stort antal olika länder i Europa, däribland Frankrike. I den sades att de franska 

myndigheterna inte uppfattade emigrationen från Frankrike som ett stort sam-

hällsproblem, utan det var snarare så att de styrande i Frankrike gärna skulle ha 

sett en ökning. Bakom denna åsikt fanns en uppfattning som grundade sig på poli-

tiska skäl. I Frankrike ville man nämligen att utvandringen skulle ha en bestämd 

geografisk riktning. Den skulle rikta sig ‛mot landets egna kolonier‛. Från fransk 

sida var man inte intresserad av att fransmän flyttade till andra delar av världen, 

där Frankrike saknade politiska intressen. Det var mer betydelsefullt att befolka de 

delar av världen där Frankrike sedan länge hade byggt upp kolonier, som till ex-

empel i Afrika och Västindien. 

   Det fanns dock ett problem med detta önskemål och det var att befolkningsök-

ningen i Frankrike var i det närmaste obefintlig, vilket skulle innebära att landets 

befolkning i ett längre tidsperspektiv skulle minska. Befolkningsökningen var så 

problematisk, att man i Emigrationsutredningen sammanfattade den med orden, 

‛Intet synes längre kunna rädda den franska nationen från att praktiskt taladt dö 

ut. Om landet också icke militäriskt besättes af andra folk, kommer besittningsta-

gandet att ske på annat sätt, i det Frankrikes nuvarande befolkning så småningom 

utbytes mot en annan, uppkommen genom amalgamation af invandrande folk-

slag‛.9 Det fanns goda skäl att tro detta, även om påståendet var synnerligen dras-

tiskt. Det var nämligen så att antalet födda och döda i Frankrike per tusen invånare 

sedan 1870-talet visade på en närmast obefintlig skillnad, vilket kunde få långtgå-

                                                 
8 Se t.ex. Nordensvan, 1928; Millroth och Stackman, 1989. Det finns ett flertal jubileumsskrifter som berör de 

svenska utlandsförsamlingarna i Paris, Berlin och London, men de beskriver i liten utsträckning emigrationshisto-
rien. Se t.ex. Bjurström m.fl., 1976; Ekdahl, 2003. 
9 Emigrationsutredningen, 1910, s. 28. 
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ende konsekvenser om inte invandringen ökade.10 Den franske statistikern och 

demografen Jacques Bertillon pekade främst ut de låga födelsetalen som det stora 

befolkningsproblemet. Om befolkningsminskningen i Frankrike sade han bland 

annat följande: ‛Födelsetalen minskar i Frankrike /</ Denna situation är speciell 

för Frankrike. I alla länder (utom Irland) växer befolkningen snabbare och snabba-

re.‛11  

   Det fanns samtidigt ett annat befolkningsproblem i Frankrike, enligt myndighe-

terna, nämligen den befolkningsrörelse som ägde rum mellan den franska lands-

bygden och Paris och andra större urbana metropoler i Frankrike. I den historiska 

forskningen om befolkningsrörelsen i Frankrike har den fått benämningen ‛rural 

exodus‛, där ordet exodus skall få oss att tänka på en helt annan historisk händel-

se, den som beskrivs i Andra Mosebok (Exodus) och som är mer känd som judar-

nas uttåg ur Egypten.12 I Frankrike hade man upptäckt att fransmännens flytt-

ningsbeteende avvek från de befolkningsrörelser man kunde iaktta i många andra 

europeiska länder. Denna skillnad framställdes bland annat på följande sätt: ‛Eng-

elsmännen flyttar till Indien, tyskarna reser till Amerika, ryssarna uppodlar sitt 

omfattande territorium, italienarna skickar sina nybyggare till Montevideo och 

Mexiko; fransmännen emigrerar till Paris.‛13  

   Jean-Paul Brunet har i en studie av Saint-Denis, en av de största arbetarförorterna 

norr om Paris, konstaterat att inflyttningen av människor från Bretagne orsakade 

större problem för myndigheterna än invandringen från andra länder.14 Ett av skä-

len var att många människor från skilda regioner i Frankrike inte talade franska, 

utan ett helt annat språk eller en mycket svårförståelig fransk dialekt. I mångas 

ögon betraktades de, för att använda den amerikanske migrationshistorikern Leslie 

Page Mochs ord, som bondlurkar, ‛country bumpkins, the rubes, those who spoke 

some garbled patois‛, det vill säga de talade bondmål (patois).15 Att de till Paris 

inflyttande franska medborgarna uppmärksammades i en mycket större utsträck-

ning än migranter från andra länder sammanhängde givetvis också med deras 

numerär. De avsatte både mycket synliga och hörbara spår i den franska vardagen 

i Paris eftersom de var så många. De som hade flyttat från till exempel Bretagne till 

Paris kunde i slutet av 1800-talet räknas i femsiffriga tal och efter sekelskiftet i sex-

siffriga tal.16 De tre största migrantgrupperna från utlandet, belgarna och luxem-

burgarna samt italienarna, utgjorde vid sekelskiftet 1900 34 000 respektive 27 000, 

medan de tyska invandrarna var något färre eller 26 000. Det totala antalet skandi-

naver i Paris har beräknats till cirka 1 500 vid samma tidpunkt.17 

                                                 
10 Se t.ex. Bertillon, 1911, s. 2; Emigrationsutredningen, 1910, s. 84. 
11 Bertillon, 1911, s. 1.  
12 Se t.ex. Rosental, 1999; Farcy et Faure, 2003; Moch, 2003. 
13 Citatet hämtat från Marchand, 1993, s. 122. 
14 Brunet, 1980, s. 26. 
15 Moch, 2004, s. 2. 
16 Moch, 2004, s. 6. Pierre Casselle anger högre siffror, nämligen 88 000 år 1891 och 119 000 år 1901. Se Cas-
selle, 2003, s. 129.  
17 Moch, 2004, s. 131. 
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   Det fanns således en obenägenhet hos fransmännen, enligt myndigheterna, att 

överhuvudtaget flytta till andra länder och i stället var det så att landsbygdsbe-

folkningen flyttade till den franska huvudstaden för att söka sig nya utkomster. 

Detta skapade stora sociala problem i Paris. Vad som inte framgår i dessa uttalan-

den är att Frankrike var det land i Europa som tog emot flest immigranter i slutet 

av 1800-talet och i begynnelsen av 1900-talet, vilket hade sin orsak i att landet hade 

ett mycket stort arbetskraftsbehov på grund av de tidigare angivna demografiska 

skälen. Under den tredje republiken blev myndigheterna alltmer angelägna om att 

öka kontrollen av utlänningar som fanns inom landet, vilket blev än tydligare efter 

första världskriget.18 Trots denna nya politik var det till och med så att Frankrike 

under en längre tid, ända fram till 1930-talet, förblev ett av de mest, i juridisk me-

ning, öppna länderna i västvärlden.19 Frankrike ingick dessutom särskilda bilatera-

la avtal med andra länder i Europa, som Polen och Italien, för att försäkra sig om 

en god tillgång på arbetskraft. Dessa överenskommelser syftade i första hand till 

att förse industrin med arbetskraft.20 Den allmänna bilden som framtonar av 

Frankrike som invandrarland under den period som studeras här är att invand-

ringen i mycket hög utsträckning präglades av arbetsrelaterade orsaker, det vill 

säga det stora behovet av arbetskraft.21  

 

Några migrationshistoriska aspekter 
Den amerikanske sociologen och historikern Charles Tilly har urskiljt fyra olika 

migrationsmönster som sammanhänger med migranternas socioekonomiska för-

hållanden och hur flyttningsrörelsernas räckvidd samvarierade med de olika so-

cioekonomiska förutsättningarna. Den första typen av befolkningsrörelser, local 

migration, var de som ägde rum inom ett tämligen avgränsat lokalt eller regionalt 

geografiskt område. Till denna typ förde Tilly strömmen av jordbrukets lägsta 

sociala skikt, som till exempel pigor och drängar, som för sitt levebröd sökte arbete 

inom ett relativt avgränsat område i nära anslutning till det där de tidigare varit 

anställda. En annan grupp, som också rörde sig inom ett relativt avgränsat områ-

de, på kort distans från den plats där de bodde, var den som Tilly benämnde cirku-

lär rörlighet. Dess främsta karaktärsdrag var att migranten ofta kom tillbaka till 

den plats den lämnat. Ett typiskt uttryck för denna befolkningsrörelse var säsongs-

arbetet. Den tredje befolkningsrörelsen kallade Tilly kedjemigration (chain migra-

tion) och den kunde ske över mycket stora distanser, som i fallet med Amerikaut-

vandringen, men den förekom också inom Europa. Den kännetecknades av att den 

byggde på redan etablerade migrationsmönster. Kedjemigrationen förefaller också 

ha präglats av ett tydligt könsmönster, eftersom den hade stor betydelse för kvin-

nors migrationsmönster. Den var ett led i kvinnornas återförenande med sina fa-

                                                 
18 Rosenberg, 2006, s. 1-2. 
19 Rosenberg, 2006, s. xiii-xiv.  
20 Green, 2002; Dignan, 1981; Noiriel, 1988.  
21 Noiriel, 1992, s. 67-68; Rosenberg 2006, s. 2. 
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miljer. Den fjärde typen som Tilly utkristalliserar är den befolkningsrörelse som 

sammanhängde med människors karriärmönster, career migration. Den skilde sig 

från kedjemigrationen, som byggde på familje-, släkt- och vänskapsband, då den i 

stället hörde samman med kollegers och affärsvänners information och beteen-

den.22  

   Av Charles Tillys fyra migrationsmönster är det endast ett som vid en första an-

blick förefaller tillämpningsbart, eftersom emigrationen från Sverige till Frankrike 

skedde över en längre distans. De i inledningen nämnda manliga individerna som 

emigrerade till Paris faller väl in i Tillys fjärde migrationsmönster, att emigrationen 

var ett led i de berörda personernas karriärmönster på samma sätt som tidigare 

skett inom hantverksnäringen under den tid skråväsendet ännu existerade. Deras 

emigration liknade på ett slående sätt den traditionella gesällvandringen. Det be-

kräftar också den uppfattning som har präglat den franska immigrationsforsk-

ningen, nämligen att den här studerade perioden i fransk historia karakteriserades 

av en arbetsrelaterad immigration. Det är dock inte möjligt att helt utesluta Tillys 

andra migrationsmönster, det vill säga att delar av den svenska emigrationen till 

Paris var att betrakta som en form av säsongsarbete, men dock inte ett säsongsar-

bete i traditionell mening. Det fanns förmodligen bland de svenska emigranterna 

de som avsåg att stanna en relativt kort period, för att sedan återvända hem, på 

samma sätt som skedde bland säsongsarbetare i Sverige, men med den skillnaden 

att avståndet mellan hemorten och den ort man sökte sig till var betydligt kortare 

än mellan Sverige och Frankrike.  

 

Svenskarna i Paris 
Vilka möjligheter finns det att närmare studera vilka svenskar det var som flyttade 

till den franska huvudstaden? På samma sätt som alla församlingar i Sverige var 

ålagda att föra olika församlingsböcker för skilda händelser i församlingen under 

året, som födslar och dop, lysning och giftermål, död och begravning, inflyttning 

och utflyttning, hade den svenska församlingen i Paris motsvarande skyldigheter. 

Det är i dessa olika församlingsregister som vi kan följa den svenska kolonin och 

de enskilda individernas levnadsöden under den tid de var registrerade som för-

samlingsmedlemmar. Det första som hände den inflyttade svensken var att han 

eller hon fördes in i inflyttningslängden och därefter blev dessa uppgifter överför-

da till husförhörslängden. Om det inträffade ett dop, ett giftermål eller att någon 

församlingsmedlem dog noterades dessa händelser i födelse- och dopboken, lys-

nings- och vigsellängden eller död- och begravningsboken. När någon försam-

lingsmedlem flyttade från församlingen antecknades det i utflyttningslängden. 

Samtliga uppgifter om datum som fanns i dessa händelseregistrerande längder 

skrevs in i husförhörslängden, som därmed gav, i den bästa av världar, en samlad 

bild av vilka det var som tillhörde den svenska kolonin.  

                                                 
22 Tilly, 1997. 
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   Det är dock viktigt att framhålla att den emigration till Frankrike som registrera-

des i den svenska officiella statistiken inte innebar att samtliga dessa emigranter 

flyttade till Paris. Det var dessutom så att många, även om de hade bosatt sig i den 

franska huvudstaden, inte skrev in sig i den svenska församlingen. Detta fram-

kommer med all tydlighet om man studerar inflyttningslängderna i den svenska 

församlingen. Antalet utvandrare till Frankrike i den officiella svenska statistiken 

var under åren 1878 till 1910 1299 personer, medan antalet inskrivna i den svenska 

församlingen i Paris var 1064 (Diagram 2). Antalet kvinnor som var inskrivna i 

församlingen översteg antalet män (Tabell 1). 

 

Diagram 2: Svenskar inskrivna i svenska församlingen i Paris 1878-1910. 

 
Källa: Svenska församlingens i Paris arkiv, B 1, in- och utflyttningslängd 1883-1920; Svenska församling-

ens i Paris arkiv, AI. 2, husförhörslängd 1878-1901; Svenska församlingens i Paris arkiv, AII.1, försam-

lingsbok 1901-1926. 

 

Proportionen mellan män och kvinnor som skrevs in i den svenska församlingen i 

Paris skilde sig obetydligt från den officiella svenska statistiken över antalet ut-

vandrade män och kvinnor till Frankrike (Tabell 1).  

 

Tabell 1: Jämförelse mellan svensk utvandring till Frankrike och Paris 1878-1910. 
Destination Män Män Kvinnor Kvinnor Totalt Totalt 

 N   % N % N % 

Frankrike 612 47,1 687 52,9 1299 100 

Paris 498 46,8 566 53,2 1064 100 

Källa: BiSOS, 1879-1910; Svenska församlingens i Paris arkiv, B I, in- och utflyttningslängd 1883-1920; 

Svenska församlingens i Paris arkiv, AI.2, husförhörslängd 1878-1901. 
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Det var också så att de svenskar som skrevs in i församlingen inte alltid migrerade 

direkt från Sverige, utan de kom från helt andra länder. Var femte hade ankommit 

till Paris från en annan ort i Frankrike eller från ett annat land än Sverige.23 Det 

fanns inget krav på att de svenska invandrarna i den franska huvudstaden var 

tvungna att registrera sig i den svenska församlingen, men man kan nog anta att 

den övervägande delen av de som flyttade till Frankrike slog sig ner i Paris, efter-

som det var där som efterfrågan på arbetskraft var störst, vilket bekräftas av jämfö-

relsen mellan antalet utvandrade till Frankrike och antalet inskrivna i den svenska 

församlingen. För många invandrande svenskar fanns säkert tanken att vistelsen i 

Paris inte skulle bli särskilt långvarig. Den sociala och religiösa gemenskap som 

den lilla församlingen kunde erbjuda var inget som man därför eftersträvade eller 

kände ett särskilt behov av. Om man ser närmare på hur lång vistelsen var i Paris, 

så kan man konstatera att den enskilt största gruppen stannade där mellan ett och 

tre år (Diagram 3). Vilka invandrare det var som inte skrev in sig i den svenska 

församlingen går det inte att uttala sig om. 

 

Diagram 3: Emigrationens varaktighet för svenska invandrare till Paris 1878-1910. 

(N=378) 

 
Källa: Svenska församlingens i Paris arkiv, AI. 2, husförhörslängd 1878-1901; Svenska församlingens i 

Paris arkiv, A II.1, församlingsbok 1901-1926; Svenska församlingens i Paris arkiv, B 1, in- och utflytt-

ningslängd 1883-1920. 

Anmärkning: Det är endast cirka 35 procent av migranterna som har såväl inflyttningsdatum som ut-

flyttningsdatum angivet i församlingens husförhörslängder. 

 

                                                 
23 Svenska församlingens i Paris arkiv, B 1, in- och utflyttningslängd 1883-1920; Svenska församlingens i Paris 
arkiv, AI. 2, husförhörslängd 1878-1901. 
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Hantverkarna dominerar< 
Strax efter sin ankomst till den svenska församlingen i Paris år 1887 skrev försam-

lingens pastor Johan Hemberg en redogörelse.24 I den beskrev han församlingens 

sociala sammansättning i följande ordalag: ‛Hantverkarna dominerar, tätt följda av 

tjänare. Handelsbiträden, affärsmän, agenter, studenter och artister bildar en mel-

langrupp, medan kypare, ämbetsmän, gymnaster och litteratörer kommer i mindre 

antal.‛25 Vid ungefär samma tidpunkt som Hemberg beskrev församlingsmed-

lemmarnas yrken och samhällsställning var Erik Sjöstedt i Paris. Han hade flyttat 

dit år 1888 i sin egenskap av Dagens Nyheters Pariskorrespondent. I boken Sverige 

kring Eiffeltornet låter han en svensk bosatt i Paris komma till tals. Denne för oss 

okände svensk var betydligt mer kategorisk än prosten Hemberg och sannolikt 

inte heller lika väl förtrogen med de faktiska förhållandena, när han sade att ‛i 

kolonien träffas blott tre sorters folk, träkarlar, målare och sjukgymnaster‛.26 Med 

träkarlar avsågs med största sannolikhet svenskar som arbetade inom olika yrken 

med anknytning till den svenska trävarubranschen och med målare menade han 

konstnärer. Den okände svenskens bild av Parissvenskarna får väl i första hand 

tillskrivas hans begränsade kännedom om de faktiska förhållandena och kanske 

också det faktum att han just umgicks med de yrkesgrupper han nämnde och där-

för inte så väl kände till vad andra svenskar i Paris livnärde sig av.  

   Den bild som Hemberg gav av den sociala sammansättningen liknar mycket den 

bild som mötte Hembergs efterträdare, Nathan Söderblom, den kommande ärke-

biskopen, som kom till Paris år 1894. ‛I den församling som mötte Söderblom bil-

dade hantverkarna fortfarande ett kraftigt inslag /</ En växande grupp var köp-

männen, som sålde svenskt trä och järn. Därtill kom sjukgymnaster, massörer, 

studenter och hembiträden‛, säger Bertil Strömberg i en artikel om Söderbloms tid 

som pastor i Paris.27 Det sistnämnda uttalandet ligger mycket nära Nathan Söder-

bloms hustru Annas beskrivning av den svenska församlingens medlemmar, när 

hon sade att ‛Församlingen, som bestod av mycket olika kategorier av människor, 

fanns spridd över hela det stora Paris‛. Hon hade särskilt fastnat för en bestämd 

grupp av människor: ‛Där fanns en köpmannaklass, som sålde vårt järn och vårt 

trä i olika förädlingsstadier.‛28  

   Anna Söderblom hade också iakttagit ett klassiskt boendemönster bland hant-

verkarna i Paris, inte bara bland de svenska hantverkarna utan också bland hant-

verkarna över huvud taget, oavsett geografiskt ursprung. Det var att vissa hant-

verkaryrken var mer frekventa i vissa stadsdelar än i andra. Skomakarna bodde i 

Batignolles och skräddarna i de centrala delarna omkring rue Saint-Honoré, medan 

snickarna fanns i faubourg Saint-Antoine. Buntmakarna och körsnärerna kunde 

                                                 
24 Enligt inflyttningslängden inflyttade Hemberg den 31 maj 1887. Svenska församlingens i Paris arkiv, B 1, in- 
och utflyttningslängd 1883-1920. 
25 Strömberg, 1976, s. 114. Jfr Andræ, 1931, s. 172; Nystedt, 1931, s. 69-70; Palmborg, 1948, s. 43. 
26 Sjöstedt, 1889, s. 22. 
27 Strömberg, 1976, s. 115. 
28 Söderblom, 1948, s. 211. 



126 

 

man hitta i faubourg Saint-Germain på den vänstra stranden. Detta boendemönster 

hade gamla anor och det existerade sedan flera hundra år tillbaka.29 De beskriv-

ningar som framkommer i dessa utsagor liknar i mycket stor utsträckning den 

tyska utvandringen till Paris i slutet av 1800-talet. I den dominerade yrkesutbilda-

de arbetare, icke-yrkesutbildade arbetare och kvinnor som arbetade i hushåll. För-

utom dessa grupper möter oss också affärsmän och akademiker.30 

   Det finns en viktig gemensam nämnare i de skilda beskrivningarna av Paris-

svenskarnas yrkesbakgrund, nämligen att den hade föga gemensamt med andra 

svenska emigrantgrupper, som de som utvandrade till USA. Inslaget av människor 

med yrken som knyter an till jordbruks- och industriarbete lyser nästan helt med 

sin frånvaro. För att travestera Börje Harnesk, några ‛drängar, pigor eller bönder‛ 

möter oss inte i denna utvandring.31 I den stora massemigrationen till Nordameri-

ka utgjorde dessa yrkesgrupper en betydande majoritet. I stället möter vi i dessa 

utsagor yrkesgrupper som arbetade inom hantverksnäringen, professionella och 

akademiska yrken, fria yrken, som konstnärer och litteratörer, samt företagare och 

anställda inom såväl detaljhandeln och grosshandeln som industrin. Det är alltså 

möjligt att utifrån dessa iakttagelser se att den svenska utvandringen till Paris till 

stora delar faller väl in i två av de migrationsmönster som Charles Tillys typologi 

angav, där inte minst karriärmigrationen är särskilt påtaglig.  

    

Diagram 4: Yrkesstruktur i den svenska församlingen i Paris 1878-1910 (N=513). 

 
Källa: Svenska församlingens i Paris arkiv, B 1, in- och utflyttningslängd 1883-1920; Svenska församling-

ens i Paris arkiv, AI. 2, husförhörslängd 1878-1901. 

                                                 
29 Söderblom, 1948, s. 212-213. 
30 König, 2003. 
31 Harnesk, 1990. 
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   En mer systematisk genomgång av husförhörslängdens yrkestitlar visar också att 

de uppfattningar som samtidens iakttagare hade om de skilda yrkesgruppernas 

storlek stämmer relativt väl överens med den verklighet som framträder i husför-

hörslängderna (Diagram 4). Hantverkarna var den största enskilda yrkesgruppen 

och de utgjorde nästan en tredjedel eller 32 procent av alla svenskar som skrev in 

sig i den svenska församlingen. De representerade ett stort antal yrken inom hant-

verksnäringen och där fanns både mästare, gesäller och lärlingar. De hantverksyr-

ken som dominerade var knutna till skrädderibranschen. De utgjorde sammanlagt 

drygt 60 personer, där flertalet hade yrkesbeteckningen skräddare och övriga an-

gavs vara skräddargesäller (Tabell 2).  

 

Tabell 2: Invandrade svenska hantverkare till Paris 1878-1910.  
Hantverksbransch Antal 

Skräddare 64 

Skomakare 22 

Körsnärer/buntmakare 16 

Snickare 10 

Sadelmakare o tapetserare 9 

Urmakare 4 

Svarvare 4 

Bildhuggare 4 

Målare 3 

Guldsmeder 3 

Fotografer 3 

Bokbindare 3 

Bagare 3 

Smeder 2 

Konditor 2 

Instrumentmakare 2 

Övriga 12 

Totalt 166 

Källa: Svenska församlingens i Paris arkiv, B 1, in- och utflyttningslängd 1883-1920; Svenska församling-

ens i Paris arkiv, A I. 2, husförhörslängd 1878-1901. 

 

De flesta av dessa hade emigrerat direkt från olika orter i Sverige, men det fanns 

också en betydande grupp, som anlände till Paris från andra länder i Europa. Ut-

ifrån de uppgifter som prästen i den svenska församlingen hade nedtecknat om 

tidigare bostadsort utgjorde denna grupp cirka 40 procent av samtliga verksamma 

inom skrädderinäringen, vilket vida översteg andelen för den totala gruppen 

svenska migranter till Paris, där motsvarande siffra var 20 procent. Den utländska 

stad som var den vanligaste bostadsorten för skräddarna före vistelsen i Paris var 

London.32  

   Efterfrågan på yrkesskickligt folk inom skrädderinäringen i Paris var i jämförelse 

med förhållandena i Stockholm betydligt större, vilket inte minst avspeglades i de 

                                                 
32 Svenska församlingens i Paris arkiv, B 1, in- och utflyttningslängd 1883-1920 (vol. 1). 
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löner man fick. I Paris tjänade en skräddare i slutet av 1870-talet 21 kronor och 60 

öre i medeltal per vecka, medan skräddaren i Stockholm kunde påräkna att få 

drygt hälften. Samma förhållande gällde i London, där en skräddares lön till och 

med var lite högre än i Paris.33 Även i en stad som Kristiania, det vill säga Oslo, var 

svenskarna den dominerande utlandsfödda gruppen inom skrädderinäringen i 

slutet av 1800-talet. Cirka 90 procent av de utlandsfödda skräddarna och skoma-

karna i Kristiania var enligt den norska folkräkningen år 1875 svenskar.34  

   Det var inte enbart inom skrädderinäringen som man i Paris erbjöd högre löner, 

utan också inom andra hantverksyrken var lönerna betydligt högre än i Sverige. I 

den svenska Tullkommitténs betänkande, som publicerades år 1882, beklagade sig 

en snickare över att det var svårt att få tag i en duglig och yrkesskicklig arbetskraft 

eftersom de yrkesskickliga arbetarna utvandrade. Flera av snickarens tidigare an-

ställda arbetare var, enligt honom, numera bosatta i Paris ‛der de på snickeriverk-

städerna stundom kunde förtjena ända till 50 francs i veckan‛.35 Dessa iakttagelser 

stämmer väl överens med vad möbelsnickargesällen John Klintberg redovisade i 

sina minnen. Enligt honom var betalningen per timme, cirka 30 sous eller 1,50 

francs, vilket motsvarade en krona och arbetstiden var 51 timmar i veckan. Trots 

att arbetsförhållandena var mycket dåliga i den verkstad där Klintberg arbetade 

ansåg han att det sammantaget var ‛rätt bra‛.36  

   Det var inte enbart enskilda hantverk i Stockholm som hade ekonomiska pro-

blem, utan hela hantverksnäringen i huvudstaden drabbades under senare hälften 

av 1800-talet av återkommande svårigheter som bidrog till att yrkesskickliga hant-

verkare valde att migrera till andra länder i Europa och till USA. Till detta bidrog 

både de låga svenska lönerna, men också de höga hyrorna i Stockholm, som enligt 

ett uttalande i Tullkommitténs betänkande, var högre än i London och Paris.37 Men 

också den höga strejkaktiviteten som drabbade hantverksnäringen i Stockholm 

från 1870-talet och framåt fick långtgående följder för många branscher inom hant-

verksnäringen.38  

   Den näst största gruppen utgjordes av skomakare och skomakargesäller, därefter 

följde körsnärer och buntmakare, snickare samt sadelmakare och tapetserare. Öv-

riga hantverkargrupper utgjordes av mellan en och fyra personer. Det är svårt att 

fastställa i vilken utsträckning som de svenska hantverkarna hade en egen verk-

stad eller om de arbetade åt andra. Det är väl troligt att det stora flertalet, åtmin-

stone i början av sin tid i Paris, arbetade hos någon redan etablerad hantverkare, 

fransman eller utlänning, särskilt om de hade yrkesbeteckningen gesäll eller lär-

ling. Möbelsnickargesällen John Klintbergs första arbetsgivare i Paris var en hol-

                                                 
33 Tullkommitténs betänkande, 1882, s. 267 tabell 140. 
34 Pryser, 1982, s. 17-18. 
35 Tullkommitténs betänkande, 1882, s. 104. 
36 Rehnberg, 1961, s. 24. 
37 Tullkommitténs betänkande, 1882, s. 106. 
38 Lindbom, 1938; Johansson, 1982, s. 45-52; Söderberg 1965, s. 257-266; Cederqvist, 1980. 
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ländare, därefter fick han anställning i vad han kallade ‛en äkta fransk verkstad‛.39 

För de tidigare nämnda Bergström och Helin var arbetsmöjligheterna mycket goda, 

eftersom det i centrala Paris och i huvudstadens omgivningar fanns närmare 20 

större företag inom pälsvaruhandeln. Många av dessa hade ett mycket stort antal 

anställda. Arbetarna inom pälsvaruhandeln var organiserade i särskilda verkstä-

der, som i medeltal hade 120 arbetare och i hemmiljöer. De två svenskarna behöv-

de sannolikt inte heller känna sig särskilt främmande i den nya arbetsmiljön och 

det var kanske till och med möjligt att tala svenska på arbetsplatsen, eftersom arbe-

tarna inom pälsvaruhandeln enligt en samtida skildring nästan uteslutande var 

ryssar, ungrare, svenskar och tyskar.40 

   Även före det att den svenska församlingen hade börjat upprätta sina husförhörs-

längder och ministeriallängder finns uppgifter om att hantverkargruppen var den 

största enskilda yrkesgruppen bland svenskarna i Paris. I Malmö Arbetarförenings 

tidning Bikupan år 1869 konstaterades i en artikel att ‛reslusten hos våra yngre 

svenska arbetare tilltagit på senare åren‛. Tio år tidigare hade skribenten, som då 

hade vistats utrikes, mycket sällan stött på några svenska arbetare. En omsväng-

ning hade dock ägt rum och i Paris fanns mellan 200 och 250 skandinaviska arbeta-

re. Av dessa var cirka 100 svenskar, men det var samtidigt svårt eller nästan 

‛omöjligt att bestämt uppgiva antalet‛. De flesta hantverksyrkena var företrädda 

och i Paris fanns det svenska målare, bildhuggare, cicelörer, gravörer och guld-

smeder, skräddare, skomakare, konstgjutare, pianofortemakare, optiska instru-

mentmakare, färgare, bagare, snickare, svarvare, garvare, tapetsörer, sadelmakare, 

bokbindare och urmakare. Av dessa utgjorde skräddarna, skomakarna och guld-

smederna den största gruppen enligt denna sagesman.41 

   När journalisten Erik Sjöstedt rapporterade från Världsutställningen 1889 i sin 

bok Sverige kring Eiffeltornet räknade han upp ett stort antal svenska affärsmän och 

näringsidkare som arbetade i Paris. En av dem som han nämnde var en skräddare, 

som hette Ström. Han hade lagt sig till med epitetet ‛tailleur Scandinave‛, enligt 

Sjöstedt, för att beskriva sin speciella verksamhet och etniska bakgrund. Ström 

hade bott i Paris i närmare 50 år, enligt Sjöstedt, och han hade en affär som var 

belägen vid nummer 4 rue Grammont i Paris centrala delar. I fastighetsregistret, 

där denna fastighet finns utförligt beskriven, återfinns Ström och där var hans titel 

marchand tailleur, det vill säga köpman i klädesbranschen.42 Hans förnamn var 

Gustave. Företaget kom under 1800-talets senare hälft att utvecklas till ett mycket 

framstående och ansett företag.43 I samma fastighetsregister finns en annan person 

                                                 
39 Rehnberg, 1961, s. 23-24. 
40 du Maroussem, 1896, s. 703-704. 
41 Citerat från Svensson, 1951, s. 35. 
42 Archives de Paris. Calepins des propriété baties 1852-1900, serie D1/P4/500. 
43 Archives commerciales de la France, 1 april, 1893, s. 394; Annuaire-almanach du commerce, 1890;  Annuaire-

almanach du commerce, 1900. Se t.ex. La Presse 30.6 1903. I La Presse används uttrycket bröderna Ström (frères 
Strom) vid ett flertal tillfällen, vilket skulle innebära att Gustave och Albert var bröder. Se t.ex. La Presse 11.4 

1903 och 16.7 1903.  
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med efternamnet Ström, nämligen Albert Ström. Han tituleras associé, det vill säga 

att han skulle vara den äldre Ströms partner. Årtalet 1893 står inskrivet vid Albert 

Ströms namn, vilket innebar att han flyttade in i fastigheten detta år. Året samman-

föll med en förändring som ägde rum i Ströms skrädderifirma, då företaget ombil-

dades och antog namnet, Strom G et A.44  

   Fastigheten ägdes av en grosshandlare vars namn var Louis Alfred Guerreau. 

Ströms firma, som i registret benämns boutique, låg till vänster innanför en stor 

port, där kuskar kunde köra in med häst och vagn. I fastighetsregistret ges också 

en ingående beskrivning av den verksamhet som Ström ägnade sig åt. Han var 

‛marchand tailleur fournissant sur échantillons; tailleur sur mesure pour les parti-

culiers si ayant par d’assortiment d’etoffe, fournisant sur simples échantillons‛, det 

vill säga han levererade mönster och modeller och han tog upp måttbeställningar 

från enskilda. 

   Sjöstedt gjorde också en annan mycket intressant iakttagelse, nämligen att Ström 

föredrog att anställa ‛bara svenska arbetare‛.45 Det kan betyda att Ström såg stora 

fördelar i det faktum att hans anställda var landsmän. De kunde tala samma språk 

och arbetsprocessen kunde underlättas och utföras på det sätt som de anställda var 

vana vid från sina tidigare anställningar i Sverige. Trots att Ström, enligt Sjöstedt, 

hade bott i Paris i närmare 50 år förekom aldrig hans namn i den svenska försam-

lingens kyrkböcker. Vad orsaken var till detta går det bara att spekulera i, men en 

trolig förklaring kan vara att Ström flyttade till Paris när det inte fanns någon 

svensk församling i den franska huvudstaden efter att den tidigare församlingen 

hade lagts ned 1806. Ström var dock inte den enda svensken som lyckades etablera 

sig som självständig småföretagare i Paris.  

   En annan svensk, mekanikern Albert Bergström, som anlände till Paris i slutet av 

1870-talet öppnade en verkstad, där han utförde specialarbeten åt tandläkare (tra-

vaux spéciaux pour dentists). Hans verkstad finns upptagen i den speciella för-

teckning som upprättades över företagare i Paris år 1890, där det angavs att verk-

staden var belägen vid nummer 16 avenue Orléans.46 Enligt den svenska försam-

lingens husförhörslängd bodde han vid ankomsten till Paris först vid 4 rue Bertand 

och senare vid 43 rue Boulard.47 Tio år senare hade antalet hantverksverkstäder 

som ägdes av svenskar ökat betydligt. Den tidigare nämnde buntmakaren Herman 

Bergström hade då en egen verkstad. Några år före sekelskiftet hade han tillsam-

mans med en fransk kollega grundat en firma under namnet ‛Société Chanel et 

Bergstrom‛ med tillägget ‛Compagnie Franco-Suèdoise‛. Firman tillverkade och 

sålde pälsar. Den var belägen vid nummer 217 rue Saint-Honoré, men den hade ett 

annex vid samma adress som Bergströms bostadsadress. Denna verksamhet blev 

                                                 
44 Archives commerciales de la France, 1 april, 1893, s. 394. 
45 Sjöstedt, 1889, s. 22. 
46 Annuaire-almanach du commerce, 1890, s. 172. 
47 Svenska församlingens i Paris arkiv, A I. 2, husförhörslängd 1878-1901, s. 5. 
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dock kortvarig och firman upplöstes ett år senare. Det framgår dock inte vad som 

orsakade detta.48 

   I förteckningen för år 1900 nämns också en skomakare Johansson, en skräddare J. 

Nilsson, stövelmakaren Norén, den tidigare nämnde skräddaren Ström, men också 

en kvinnlig damskräddare vars namn var Nilsson.49 Av de manliga yrkesutövarna 

var det endast Herman Bergström som var inskriven i den svenska församlingens 

kyrkböcker. Damskräddaren Nilsson, vars adress angavs vara 1 rue Troyon, måste 

ha varit en av två systrar Nilsson, Hulda Elisabeth eller Maria Sofia, som i den 

svenska församlingens husförhörslängd står antecknade som sömmerskor. I både 

Annuaire-almanach du commerce och husförhörslängden anges samma adress. De 

hade utvandrat från Sverige i juli 1895 från Stora Mellösa sydost om Örebro. Det 

var med stor sannolikhet Hulda Elisabeth som stod antecknad som damskräddare. 

Hon var den äldre av de två och hon gifte sig år 1904 med en engelsman, medan 

den yngre systern flyttade tillbaka till Sverige år 1902. 

   Den stora andelen hantverkare bland immigranterna kan ha påverkats av de 

olika hantverksstipendier som utdelades av Kommerskollegium via förmedling av 

Svensk handtverksförening. Dessa kunde utgå både till etablerade hantverksmäs-

tare, men också deras anställda kunde ta del av dem. Syftet med stipendierna var 

att hantverkarna skulle ges möjlighet att lära sig nya hantverksfärdigheter i såväl 

utlandet som i Sverige. Tanken var i allmänhet att stipendiaten skulle vistas en 

kortare tid utomlands, men det hände att de aldrig återvände, vilket främst gällde 

de så kallade arbetarstipendierna. Det fanns också ett krav att de som hade fått ett 

stipendium skulle lämna in en reseberättelse som sedermera publicerades i Svensk 

handtverkstidning. I tidningen beklagade man sig över att ‛det praktiska livets 

man‛ hade stora problem med att ‛få den pliktskyldiga reseberättelsen på pappe-

ret‛. Ungefär var fjärde stipendiat fick någon form av anmärkning. Under åren 

1903 till 1913 utdelades sammanlagt 270 stipendier. Summan kunde variera, men 

vanligtvis kunde man erhålla mellan 400 och 500 kronor. Bland stipendiaterna 

dominerade skräddare, målare och snickare inom möbel- och konstsnickeri. Tysk-

land var det dominerande mottagarlandet inom samtliga hantverksyrken med ett 

undantag, skrädderinäringen, där två av tre skräddare avsåg att åka till Storbritan-

nien och London.50 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Archives commerciales de la France, 22.6 1898, s. 771 och 22.4 1899, s. 502. Svenska församlingens i Paris 

arkiv, AII.1, församlingsbok 1901-1926, s. 84. 
49 Annuaire-almanach du commerce, 1900, s. 182, 511, 666, 669 och 810. 
50 Söderberg, 1965, s. 322-325. 
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Slutord 
I den här uppsatsen har jag visat att hantverkargruppen utgjorde den enskilt störs-

ta gruppen av utvandrare till Paris. Den klassiska gesällvandringen, som hade 

präglat skråväsendet, levde kvar långt efter det att skråväsendet upphörde 1846 

och införandet av näringsfriheten 1864. Hantverkarna, såväl de redan utbildade 

som gesäller och lärlingar, fortsatte långt in på 1900-talet att vandra ut på den eu-

ropeiska kontinenten i akt och mening att förkovra sig inom sitt yrke. Inom ett 

stort antal hantverksyrken fanns det en kunskap och kompetens i länder utanför 

Sveriges gränser, som man sedan kunde föra med sig tillbaka till hemlandet. Det 

var i så fall i hög grad fråga om vad Charles Tilly har kallat karriärmigration. Men 

samtidigt går det inte att bortse från det faktum att hantverksnäringen i Sverige 

tidvis under det slutande 1800-talet fick utstå svåra ekonomiska prövningar, vilket 

sannolikt tvingade många hantverkare att söka sitt uppehälle utomlands. I vilken 

utsträckning det var migrationshistoriens pull- eller pushfaktorer som påverkade 

den enskilde hantverkaren i hans val kan vi dock inte avgöra. De hantverksminnen 

som finns bevarade ger stöd för båda dessa antaganden och ofta hänvisas till tradi-

tionen från skråväsendet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

Käll- och litteraturförteckning 
 

Otryckta källor 

Riksarkivet (SVAR) 

Svenska församlingens i Paris arkiv 

Husförhörslängd 1878-1901, AI. 2 

Församlingsbok 1901-1926, AII.1 

Lysnings- och vigselbok 1880-1899, E 3 

In- och utflyttningslängd 1883-1920, B 1 

 

Nyköpings västra församlings arkiv 

Husförhörslängd för Nyköpings västra församling 1886-1890 

 

Archives de Paris 

Calepins des propriété baties 1852-1900 

Serie D1/P4/500. 

 

Bibliothèque nationale de France (Gallica) 

Archives commerciales de la France, 1.4 1893. 

Archives commerciales de la France, 22.6 1898. 

La Presse 11.4, 30.6 och 16.7 1903.  

 

Litteratur 

Andræ, T., Nathan Söderblom, Uppsala 1931.  

Annuaire-almanach du commerce. Didot-Bottin 1890. Paris, vol 1. 1890. Paris: Didot-

Bottin 1890. 

Annuaire-almanach du commerce. Didot-Bottin 1900. Paris, vol 1. 1900. Paris: Didot-

Bottin 1900. 

Bertillon, J., La dépopulation de la France, Paris 1911. 

Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS), serie A, befolkningsstatistik 1878-1900, 

Stockholm 1879-1910.  

Bjurström, C. G. mfl., Svenska Sofiaförsamlingen i Paris: jubileumsskrift 1626-1976, 

Ystad 1976.  

Brunet, J-P, Saint-Denis: La ville rouge : socialisme et communisme en banlieu ouvrière, 

1890-1937, Paris 1980. 

Casselle, P., Nouvelle histoire de Paris. Paris républicain 1871-1914, Paris 2003.  

Cederqvist, J., Arbetare i strejk: studier rörande arbetarnas politiska mobilisering under 

industrialismens genombrott. Stockholm 1850-1909, Stockholm 1980. 

Dignan, D., ‘Europe's melting pot: a century of large-scale immigration into 

France’, Ethnical and Racial Studies, 4(2) 1981. 

Ekdahl, S., red., Svenska Victoriaförsamlingen Berlin 1903-2003, Berlin 2003. 

Emigrationsutredningen. Bilaga IV. Utvandringsstatistik, Stockholm 1910.  



134 

 

Farcy, J-C et Faure, A., La mobilité d’un génération français : Recherche sur les migra-

tions et les déménagements vers et dans Paris à la fin du XIXe siècle, Paris 2003. 

Green, N.L.,‘Paris: a historical view’, i Rath, J., ed., Unravelling the Rag trade. Im-

migrant Entrepreneurship in Seven World Cities, Berg Publisher 2002.  

Harnesk, B., Legofolk: drängar, pigor och bönder i 1700- och 1800-talens Sverige, Umeå 

1990. 

Johansson, I., Strejken som vapen. Fackföreningar och strejker i Norrköping 1870-1910, 

Stockholm 1982. 

König, M., ’Brüche als Gestaltendes Element: Die Deutschen in Paris im 19. Jahr-

hundert’, i König, M., hg., Deutsche Handwerker, Arbeiter und Dienstmädchen 

in Paris: Eine vergessene Migration im 19. Jahrhundert, München 2003. 

Lindbom, T., Den svenska fackföreningsrörelsens uppkomst och tidigare historia 1872-

1900, Stockholm 1938.   

Bernard Marchand, Paris, histoire d’une ville (XIXe-XXe siècle), Paris 1993. 

du Maroussem, P., red., La petite industrie: salaires et durée du travail. Volume 2. Le 

vêtement à Paris, Paris 1896. 

Millroth, T. och Stackman, P., Svenska konstnärer i Paris. Författarförlaget Fischer & 

Rye 1989. 

Moch, L.P., ‘Migration and the Nation: The view from Paris’, Social Science History, 

28 (1) 2004. 

Nilsson, F., Emigrationen från Stockholm till Nordamerika 1880-1893. En studie i urban 

utvandring, Stockholm 1970. 

Noiriel, G., Le Creuset français. Histoire de l’immigration. XIXe-XXe siècles. Paris1988.  

Noiriel, G., ‘Difficulties in French Historical Research on Immigration’, i Immigrants 

in Two Democracies: French & American Experience. Edited by Horowitz, D.L. 

& Noiriel, G., New York University Press 1992. 

Nordensvan, G., Svensk konst och svenska konstnärer i 19de århundradet. II. Från Karl 

XV till sekelskiftet, Stockholm 1928.  

Nordisk familjebok. Uggleupplagan, Stockholm 1917. 

Norman, H. and Runblom, H., eds., From Sweden to America: a history of migration, 

University of Minnesota Press, 1976.  

Nystedt, O., Nathan Söderblom: kort levnadsteckning, Stockholm 1931. 

Palmborg, S., Nathan Söderblom. Märkliga människor, Stockholm 1948. 

Pryser, T., Gesellar, rebellar og svermarar. Om ’farlege folk’ kring 1850, Oslo 1982. 

Rehnberg, M., red., Snickarminnen, Stockholm 1961. 

Rosenberg, C.D., Policing Paris. The Origins of Modern Immigration Control between 

the Wars, Cornell University Press 2006. 

Rosental, P-A., Les sentiers invisibles. Espace, families et migrations dans la France du 

19e siècle, Paris 1999. 

Sjöstedt, E., red., Sverige kring Eiffeltornet, Stockholm 1889. 



135 

 

Strömberg, B., ’Svenska Sofiaförsamlingen i Paris 1859-1913’, i Svenska Sofiaförsam-

lingen i Paris. Jubileumsskrift 1626-1976. Redaktionskommitté: C. G. Bjurström 

mfl., Ystad 1976. 

Svensson, I., Hantverkarna i Malmö 1845-1895, Malmö 1951. 

Söderberg, T., Hantverkarna i genombrottsskedet 1870-1920, Stockholm 1965. 

Söderblom, A., På livets trottoir. Några minnesanteckningar, Lund 1948. 

Tilly, C., Roads from Past to Future. Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1997. 

Tullkommitténs betänkande 1882. Del 1, Stockholm 1882.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Börje Harnesk matar änder i Hyde Park, London. 

 

 

 



137 

 

 

 

 

Omvändelseberättelser, judemission och svensk 

lågkyrklighet runt sekelskiftet 19001 

 

Per Hammarström 

 

 
Hösten 1875 fick pastor August Lindström, grundare av och under flera decennier 

ledande kraft i Svenska Israelsmissionen (SIM), en förfrågan från en prästman i 

Dalarna om han kunde ta sig an och undervisa en ung jude som önskade motta 

dopet. Svaret blev jakande och palmsöndagen året därpå döptes den unge prosely-

ten i Blasieholmens kyrka i Stockholm av Lindström. Ynglingen var ‛förstlings-

frukten‛, den förste juden som konverterade till kristendomen som resultat av 

Israelsmissionens arbete. Ytterligare judar anmälde sig till dopundervisning och 

därmed började ‛behovet av ett proselythem mer och mer göra sig gällande, och 

ett sådant, om också av anspråkslösare art, kom även till stånd år 1879‛, berättar en 

av föreningens jubileumstidskrifter. En kort period bedrevs verksamheten i Sund-

byberg men snart flyttade hemmet till Stockholm och ställdes under ledning av 

pastor och fru Lindström.2 

   För att illustrera ‛den ringa begynnelsens tid‛ finns i nyss nämnda jubileums-

skrift en gruppbild, ett fotografi taget i början av 1880-talet föreställande förestån-

darfamiljen och de boende på Proselythemmet.3 Fotografiets centralgestalt är 

hemmets patriarkalt imposanta föreståndare, Lindström själv, sittande tillsammans 

med makan Elna, bägge med var sitt judiskt fosterbarn i knäet. På Elnas vänstra 

sida sitter en ung kvinna som ingick i Lindströms hushåll, Mirjam Liewen, född i 

Göteborg och döpt i Blasieholmens kyrka 1877, en av de fåtaliga kvinnor som kon-

verterade inom den lågkyrkliga missionsorganisationen. Bakom föreståndarparet 

är halvdussinet unga män uppradade, strikt klädda och med allvarlig uppsyn. 

Merparten av de judar som berördes av SIM:s verksamhet under slutet av 1800-

talet var ynglingar av östeuropeisk härkomst som invandrat till Sverige, en grupp 

                                                 
1 Denna undersökning har genomförts inom ramen för projektet ‚Integration genom dop? Judiska 

konvertiter i Sverige 1782-1870‛, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. 
2 Ekman & Pernow, 1935, s. 9f. 
3 Ekman & Pernow, 1935, s. 7. 
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som får sägas ha varit tämligen marginaliserad i förhållande till såväl det etablera-

de judiska samfundet som till det svenska majoritetssamhället överhuvudtaget.4  

   Åtminstone två av de judiska proselyterna på fotografiet städslades av SIM som 

resepredikanter och judemissionärer och bägge skulle därtill komma att skriva och 

ge ut var sin andlig självbiografi. De två texterna bildar tillsammans med ytterliga-

re några omvändelseberättelser av samma typ utgångspunkt för den diskussion 

jag för här om judisk konversion inom SIM och den lågkyrkliga miljön i det förra 

sekelskiftets Sverige. 

 

Utgångspunkter 
När det gäller forskning om Svenska Israelsmissionen har störst intresse ägnas 

Israelsmissionens roll i flyktingmottagandet under 1930-talet och andra världskri-

gets dagar.5 Judemissionens äldre historia, dess organisation och verksamhet, av-

handlas av kyrkohistorikern Lars Edvardsson6 medan historikern Anna Besserman 

undersökt föreningens syn på judar genom att botanisera bland dess skrifter från 

tidigt 1900-tal i vilka hon bland annat har kunna identifiera en ‛kopiöst förekom-

mande antisemitism‛.7  

   Studier specifikt ägnade åt judisk konversion till kristendomen eller judiska kon-

vertiter i Sverige saknas, men för att nämna något om den internationella fronten 

kan historikern Debora Hertz’ forskning lyftas fram. I en studie om konversions- 

och assimilationsproblematik i 1800-talets tyska samhälle undersöker hon judar i 

högre ståndsmiljö som av sociala, ekonomiska eller kulturella skäl valde att låta 

döpa sig.8 Historikern Elisheva Carlebach har i ett arbete, rubricerat Devided Souls, 

specifikt ägnat sig åt religiös konversion i det tidigmoderna tyska samhället. I po-

lemik mot en del av sina kollegor menar hon att konvertiten som individ, inte bara 

i sin egen samtid utan också i forskningen, har blivit stereotypt tecknad och styv-

moderligt behandlad. Konvertiterna har efter sitt avfall från judendomen och dop 

till kristendomen förpassats ut ur den judiska historien, in i en anonym tillvaro i 

majoritetssamhället och därmed reducerats till en marginell och ointressant kate-

gori.9  

   Liksom för Carlebach är min utgångspunkt naturligtvis den motsatta. Det ringa 

antalet till trots har de judiska konvertiterna som ett slags gränsöverskridare inta-

                                                 
4 Om judisk invandring vid denna tid från Östeuropa, se Carlsson, 2004, s. 29–31; Hammarström, 2007, 

s. 72–77; Bredefeldt, 2008, s. 49–67. 
5 Koblik, 1987; Fråhnert, 2008. Se även Calmesund, 2010 om förändringsprocesser inom SIM efter andra 

världskriget och Bachner, 2009 om kristen debatt om ‛judefrågan‛ under 1930-talet.  
6 Edvardsson, 1976 och 1999. 
7 Besserman, 1991, citaten från s. 77. Ytterligare en studie som anknyter till äldre judemission är Gus-

tafsson, 1984, om Svenska Missionsförbundets judemission och särskilt vilken syn på de yttersta tiderna 

som omfattades i missionskretsarna. 
8 Hertz, 2007. 
9 Carlebach, 2001, s. 88. För ytterligare forskning om judiska konvertiter, se exv. Jewish Apostasy in the 

Modern World, 1987; Clarke, 1995; Ragussis, 1995; Staudacher, 2004.  
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git en betydelsefull plats i den kristna kyrkans tankevärld samtidigt som den ju-

diska minoriteten tvingats förhålla sig till fenomenet. Konversion har utlöst reak-

tioner på ömse sidor och därmed blottläggs synsätt och handlingsmönster, varav 

en del kommer att diskuteras här. 

   Vad är en konversion? Religionssociologiska modeller beskriver konversion som 

en process, ibland med angivande av stadier som passeras. Konversionens kontex-

tuella karaktär betonas vanligtvis; flera drivkrafter, inre såväl som yttre omstän-

digheter, får förklara människors konversion.10 Sociologen Meredith B. McGuire 

har i linje med detta lyft fram konversionens tre dimensioner, en social, relationer 

till den närmaste omgivningen såväl som till övergripande samhällsstrukturer, en 

idémässig, teologiska och filosofiska föreställningar och dogmer som förkastas 

och/eller antas, och slutligen en psykologisk dimension, konvertitens förändrade 

värderingar och attityder. En formell övergång från en institutionell tillhörighet till 

en annan är alltså inte tillräcklig för att man ska kunna tala om en ‛äkta‛ konver-

sion. Enligt McGuire innebär en konversion en fundamental förändring av indivi-

dens föreställningar, meningsskapande system och identifikation, och det är i den 

betydelsen begreppet används här.11 

   Syftet med min text är att med utgångspunkt från den bild som målas i några 

religiösa självbiografer, utgivna perioden 1888–1927, författade av judar som kon-

verterat till kristendomen, diskutera konversionsprocessen, bevekelsegrunder och 

förklaringar till religionsbytet i den kulturella och sociala kontext som utgjordes av 

svensk lågkyrklig väckelsefromhet. På ett övergripande plan kan en konversions-

studie spegla aspekter av judekristna relationer, antijudaism eller antisemitism, 

minoritetsproblematik och integrationsprocesser. I de närmast följande avsnitten 

ska jag skissa upp den kulturella och historiska miljö i vilken omvändelserna 

skedde och texterna skrevs. 

 

De motsägelsefulla judarna 
Som ett led i den tidiga kyrkans självkonstruktion och självreproduktion drogs 

gränser mot hedendom och kristna grupperingar som ansågs heretiska.12 En gräns 

ritades också upp mot judendomen men judarna var unika genom att de var 

kristenhetens fäder. Jesus var jude och judarna hade en gång anförtrotts Guds ord 

och därför förtjänade de särskild respekt. Samtidigt var de Kristusmördare och 

kristenhetens belackare och av den anledningen värda förakt. Med sociologen 

Zygmunt Baumans ord var judarna ‛inte några otrogna som en gång blivit om-

vända eller någon gång skulle bli det, utan människor som fullt medvetet vägrade 

godta sanningen när de väl fick tillfälle att erkänna den‛. 13  

                                                 
10 Beckford, 1975 och Rambo, 1993. 
11 McGuire, 1992, s. 74. 
12 Stark, 2001, s. 64. 
13 Bauman, 1991, s. 62. För en utförligare diskussion, se Bachner, 2009, s. 155–164. 
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   Augustinus utvecklade tankarna och formulerade en syn som skulle komma att 

sätta sin prägel på judekristna relationer långt in i vår egen tid. En bärande före-

ställning var att judarna, till skillnad från andra icke-kristna grupper, skulle bere-

das utrymme i det kristet dominerade samhället, något som hade med deras dubb-

la frälsningshistoriska roll att göra; dels skulle synagogan genom sin förnedring 

vittna om kyrkans triumf och sanning, dels skulle judenheten bevaras utifrån en 

föreställning att hela folkets omvändelse skulle föregå Jesu återkomst.14 Den eska-

tologiska rollen gav judarna, som Bauman träffande skriver, ‛en stark och olycks-

bådande lockelse‛.15 

   Paradoxalt nog skulle judarna därmed komma att kontrolleras, marginaliseras 

och hållas kvar i förnedring och samtidigt tolereras, beskyddas, bevaras och bli 

föremål för kristen mission. Varje jude som omvände och lät döpa sig illustrerade 

inte bara judedomens avfall och kristendomens sanning utan bar också bud om 

tidens fullbordan. 

   Martin Luthers syn på judarna illustrerar något av det motsägelsefulla. Reforma-

torn lyfte initialt fram kristendomens judiska rötter, uttryckte stor välvilja och 

hoppades på masskonversion då reformationen hade avslöjat de falska katolska 

lärorna och uppenbarat de sanna evangeliska. Besviken över det klena utfallet 

skrev Luther emellertid mot slutet av sin levnad traktaten Om judarna och deras 

lögner, ett av historiens mest ökända angrepp på judarna, där till och med den au-

gustinska principen om judisk närvaro ifrågasätts. Synagogor skall brännas, judar-

na sättas i tvångsarbete men bäst vore om de fördrevs, kan det heta.16 Arvet från 

reformatorn skulle delvis prägla synen på judarna i den protestantiska världen. 

Under 1600-talet började emellertid ett förnyat intresse för judemission att spira 

inom delar av protestantismen, Luthers besvikelse och pessimism till trots. Enga-

gemanget skulle särskilt kanaliseras i den pietistiska väckelsen.  

 

Judemissionen 
Pietistiska förgrundsgestalter som Spener och Callenberg var ivriga påskyndare av 

judemission, den senare som grundare av Institutum Judaica i Halle 1730.17 Den 

pietistiska betoningen på individen och omvändelsen skulle främja ett växande 

engagemang för mission i den protestantiska världen och blomma ut i 1800-talets 

breda bibel- och missionssällskap. I brittiska och preussiska väckelsekretsar grun-

dades flera inflytelserika organisationer för judemission. 

   Delar av rörelsen intog en närmast filosemitisk hållning och utvecklade ett djupt 

intresse för judendomen, också som samtida religion. Särskilt i de brittiska sällska-

pen började man betrakta sig som judarnas beskyddare och bevarare i väntan på 

Omvändelsen och var därför inte sena att identifiera samhällets antisemitism och 

                                                 
14 Reuther, 1997, s. 173f; Carroll, 2001, s. 216–219.  
15 Bauman, 1991, s. 63. 
16 Svartvik, 2006, s. 75ff. 
17 Clarke, 1995, s. 22–32. 
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judarnas utanförskap som en styggelse och nationell skuld. Tolerans och kamp för 

judarnas emancipation skulle gå hand i hand med försök att omvända.18 Tyska 

missionskretsar präglades i högre grad av traditionell antijudaism. Här sågs kon-

version, snarare än emancipation, som lösningen på den ‛judiska frågan‛. Det var 

bara som döpta judarna kunde fogas in i det tyska folket.19  

   Också i 1800-talets Sverige frodades ett intresse för mission parallellt med frivil-

ligföreningsväsendets framryckning på enhetskyrkans och enhetsstatens bekost-

nad. Som ett tecken i tiden grundades 1808 Evangeliska sällskapet i Stockholm 

med kopplingar till stadens brödraförsamling och brittisk mission. I konventikel-

plakatets tidevarv kom spridandet av traktater och tidskrifter att bli en central del 

av verksamheten och 1818 började veckobladet Underrättelser om Evangelii Fram-

gång i Alla Werldsdelar ges ut.20 Redan i det första numret fanns en berättelse från 

judemissionen, ett tema som skulle återkomma kontinuerligt.  

   Den nyevangeliska väckelsen i mitten av 1800-talet förmedlade det luthersk-

pietistiska arvet till nya generationer med dess betoning av synd, nåd, återlösning 

och rättfärdiggörelse genom tro, allt i en individualistisk tappning.21 Evangeliska 

fosterlandsstiftelsen bildades 1856 som en inomkyrklig väckelserörelse och tidigt 

fanns ett intresse för judemission inom organisationen. Men engagemanget var 

inte begränsat till EFS. Vid det allmänna missionsmötet i Jönköping 1866 tog talare 

från olika kyrkliga grupperingar upp behovet av judemission, en av dem kyrko-

herden, sedermera Lundaprofessorn i teologi, Sven Libert Bring. I sitt inlägg skis-

sade han upp en strategi för judemission: tidnings- och traktatutgivning, utbild-

ning av missionärer och grundande av särskilda sällskap för judemission.22 Man 

kan säga att Brings förslag förverkligades i mitten av 1870-talet i och med Svenska 

Israelsmissionens grundade. 

   SIM:s verksamhet gick ut på att öka intresset för judemission ute i landet samti-

digt som evangeliskt och socialt arbete bedrevs bland judar i Sverige och utom-

lands. Proselythemmet var länge den enskilt största verksamhetsgrenen. Fram-

gångarna när det gäller den svenska delen av proselytverksamheten var emellertid 

begränsade. Enligt en sammanställning baserad på SIM:s tidskrifter döptes 44 ju-

dar i Sverige under perioden 1875−1920 som ett resultat av missionens verksam-

het.23 Icke desto mindre gladdes föreningen över de konverterade, vilka ansågs 

särskilt skickade för arbete bland sina forna trosfränder men också som organisa-

tionens inomkyrkliga representanter.  

 

 

                                                 
18 Ragussis, 1995, s. 4–7. 
19 Clarke, 1995, s. 97f och 147. 
20 Jarlert, 2001, s. 107, 113. 
21 Jarlert, 2001, s. 154. 
22 Stenberg, 1925, s. 28ff. 
23 Edvardsson, 1976, Bilaga II, s. 167. 
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Materialet 
I den pietistiska och herrnhutiska väckelsetraditionen, liksom senare i lågkyrkliga 

kretsar, var det personliga vittnesbördet av central betydelse. En levande tro väck-

er levande tro, hette det, och därför skulle den personliga berättelsen och erfaren-

heten visa andra människor vägen till Gud. Inom de herrnhutiska församlingarna 

var det vanligt att medlemmarnas nedskrivna livsberättelser sparades, vårdades, 

lästes upp och skickades runt till andra församlingar.24 Den herrnhutiska omvän-

delseberättelsen bildade ett mönster som med variationer återkom som ett tema i 

1800-talets väckelserörelser.25  

   De judiska självbiografierna i denna undersökning är en del av denna tradition. 

Liksom sina föregångare speglar de en innerlig lekmannafromhet, syndanöd, upp-

brott, omvändelse, ett personligt möte med Gud, rättfärdiggörelse och helgelse. De 

judiska omvändelsehistorierna var viktiga att lyfta fram inom SIM. Berättelserna 

gav inte bara organisationen legitimitet genom att visa att verksamheten bar frukt, 

de uppmuntrade också kristna till engagemang för judemissionen och villighet att 

bidra ekonomiskt till verksamheten. Självbiografierna återkommer ständigt till 

behovet av judemission: ‛Jag får *<+ mana de troende att ej förgäta det folk, Israel, 

genom vilket bibel och Frälsare blivit givna‛, kan det heta, eller ‛måtte de kristna 

icke tröttna att vitna *sic.+ för judar‛.26 Självbiografiernas målgrupp var uppenbart 

kyrkfolket, i synnerhet missionsengagerade kretsar med intresse för Israels folk. 

   Sex olika tryckta självbiografier bildar underlag för min diskussion, den äldsta 

utgiven 1888 och den yngsta nära 40 år därefter.27 Författarna har antingen konver-

terat som ett resultat av SIM:s verksamhet och/eller vistats en tid på Proselythem-

met som nykristna. Samtliga har under kortare eller längre perioder varit anställda 

av SIM som judemissionärer, resesekreterare eller predikanter med undantag av 

danskfödde Simon Bauer, som dock under en period erhöll missionsunderhåll av 

organisationen.28 Rimligen har författarna socialiserats in i den lågkyrkliga väckel-

sefromheten.  

   Fyra av författarna är födda i Ryska Polen, en i Göteborg och en i Köpenhamn. 

Åldern vid tiden för omvändelse och dop varierar från 20 till 29 år. De stammade 

från olika platser och i någon mån från olika sociala skikt men huvuddragen i de-

ras respektive andliga livshistoria är desamma. Naturligtvis skiljer sig texterna åt i 

omfång, stil och innehåll. Somliga kan sägas vara illa skrivna, korthuggna och rakt 

berättade, medan andra är utförliga, levande och reflekterande. Skillnaderna till 

                                                 
24 Aurelius, 1993, s. 155f. Påfallande många berättelser är skrivna av kvinnor vars religiösa upplevelser 

på så sätt lyftes fram och erkändes. 
25 Jarlert, 2001, s. 73. 
26 Philipsson, 1923, s. 8 respektive Wolff, 1891, s. 18. 
27 Philip Gordons självbiografi är utgiven postumt 1927 av sonen Ernst Gordon men bygger på faderns 

äldre anteckningar. 
28 Om Bauer, se Edvardsson, 1976, s. 63. Sammanställning av SIM:s  medarbetare finns i För Sions skull, 

1950, s. 41–44. 
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trots har jag valt att lyfta fram berättelsernas gemensamma drag och på så sätt 

forma en kollektiv berättelse.29  

   Självbiografiernas upplägg är kronologiskt med omvändelsen som höjdpunkt. 

Omvändelsen föregås av en skildring av barndomen, uppväxten och de första ste-

gen i vuxenlivet och den åtföljs av erfarenheterna som kristen. Det kronologiska 

berättandet får strukturera min analys men jag väljer att sluta min diskussion vid 

omvändelsestunden trots att flera av självbiografierna fortsätter sina skildringar 

med tilldragelser efter konversionen, konflikter med familjen, missionsarbetet etc. 

   Självbiografierna innehåller uppgifter om sociala, ekonomiska, kulturella och 

religiösa förhållanden, värdefulla och intressanta, om än tendentiösa och opålitli-

ga. Här är det emellertid inte faktiska omständigheter som efterfrågas utan den 

bild som målas, det meningssystem som framträder i texterna. Jag är alltså intres-

serad av kulturen, de ‛socialt etablerade meningsstrukturerna‛ inom judemissio-

nen och lågkyrkligheten. För att tolka texterna torde en hermeneutisk ansats vara 

mest fruktbar, i linje med den analysmetod som brukar kallas ‛tjock beskriv-

ning‛.30 

 

Självbiografiernas berättelser 
 

Barndom 

Självbiografierna inleds som sig bör med en skildring av barndomen, men det är 

inte uppväxttiden som helhet som målas utan de delar som gör berättelsen till en 

judisk barndom: religiösa högtider, fromma – och ibland mindre fromma – föräld-

rar, ritualer, judisk utbildning, religiösa grubblerier och förhållandet till och synen 

på de kristna. Barndomen skrivs in i omvändelseberättelsen, den pekar fram mot 

det som skulle komma. 

   Kvinnlig flit och religiositet är teman som återkommer, särskilt i skildringar av 

modern. Förhållandet till fäderna är mer komplicerat. Med stolthet framhåller en 

levnadstecknare sin moders aronitiska härkomst – ‛genom henne har jag präster-

ligt blod i mina ådror‛ – men hon var därtill ‛på ett judiskt sätt‛ en from kvinna, 

flitig, praktisk och vacker.31 I en berättelse dör modern tragiskt i barnsäng och en 

äldre syster får ta hennes plats: ‛Min syster Lea var en av de frommaste unga 

kvinnor jag någonsin påträffat bland judarna‛. Hade hon levt på Jesu eller Paulus 

tid hade hon tillhört en av de fromma, heliga kvinnorna, fortsätter han, men ‛nu 

var hon dock andligen närsynt, emedan hon saknade evangelii ljus‛.32 Den kvinn-

liga fromheten hade när allt kommer omkring sina begränsningar. 

                                                 
29 I den löpande texten undviker jag att skriva ut namnen vid citaten; de kan dock återfinnas i noterna. 
30 Geertz, 1991, citatet s. 18. 
31 Gordon, 1927, s. 22f. 
32 Gordon, 1927, s. 67. 
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   Berättelsernas moder förknippas med sabbatsdagarna vilka ‛stå ännu som glän-

sande ljuspunkter för mina ögon‛, som det kan heta.33 Flera återkommer nostal-

giskt till tändandet av sabbatsljusen och de judiska högtiderna i hemmet och syna-

gogan. Berättaren minns känslan av förväntan, glädje och gemenskap men också 

religiösa upplevelser och barnets längtan efter folkets förlossning.34 De årliga för-

soningsfesterna satte djupa spår hos en författare. Han minns faderns tårar, den 

ödmjuka och gripande syndabekännelsen men också de fåfänga försöken att förso-

nas genom att utgjuta blodet från en vit tupp.35 

   En av berättarna uttrycker en djup saknad efter en fader som lämnade familjen 

efter misslyckade affärer och ekonomisk ruin. ‛Jag skall aldrig glömma de ljufwa 

stunder, då wi woro tillsammans de långa winterqwällarne och läste och samsprå-

kade‛, skriver författaren. Betecknande nog heter det att fadern ‛ofta talade *<+ 

med mig om Messias, Davids son, som enligt Jehowas löfte skulle komma och be-

fria Israel‛.36  

   En annan av fäderna, en regional ämbetsman med ansvar för skatteuppbörd, 

karaktäriseras som from och ärlig men var genom sina ständiga resor en frånva-

rande far. Med tiden hade fadern genom vida kontakter och litterärt intresse blivit 

tämligen bildad och vidsynt: ‛Han var en ortodox jude endast därför, att det ej 

fanns andra judar i Neustadt.‛ Men när samme fader som änkeman ljuger för sin 

nya, blivande hustru om antalet barn i familjen, återfaller han till gamla ‛judiska‛ 

ovanor: ‛Hans försvar för denna osanning var betecknande för talmudjudarna‛, 

lyder kommentaren.37  

   I andra fall målas fadern som en tyrann och representant för ‛Talmudjudendo-

men‛. Ett tema är att fäderna tvingade sina söner att studera, som hos den självbi-

ograf som hävdar att fadern därmed hoppades ‛att Gud skulle förläna honom 

både jordiska och himmelska förmåner‛.38 En av konvertiterna skickades inte som 

de andra barnen till den judiska skolan utan fick sin första undervisning i hemmet 

av fadern som var rabbin. Den intensiva hemundervisningen hindrade sonen ‛att 

springa omkring i skog och mark med andra barn‛, men värre var att gossen fick 

studera Talmud och därmed växte hatet mot de kristna.39  

 

Skolgång och Talmud 

Generellt sett målar självbiografierna den judiska skolgången i dystra färger, delvis 

i kontrast till hemmets värme och enkla fromhet. Det är i lärohuset som barnet på 

                                                 
33 Wolf, 1891, s. 6. Se även Gordon, 1927, s. 19 och Sapira, 1898, s. 6, där sabbatens vila och hemtrevnad 

framhålls i en i övrigt synnerligen mörk skildring av barndomen. 
34 Gordon, 1927, s. 36–38; Philipsson, 1923, s. 5. 
35 Wullf, 1891, s. 9. Även Sapira, 1898, s. 18, ger en livfull skildring av motsvarande offerritual i barn-

domens ryska Polen.  
36 Rosenthal, 1888, s. 20. 
37 Gordon, 1927, s. 22, 56. 
38 Sapira, 1898, s. 4. 
39 Wulff, 1891, s. 6f. 
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allvar möter den judendom som enligt författarna präglas av Talmud. ‛I Talmud-

synagogan fick jag lida mycket ondt‛, heter det i en av berättelserna. Visserligen 

var läraren samvetsgrann och kunnig men studierna gjorde pojken mer och mer 

egenrättfärdig ‛och mitt hjärta war otillfredsställdt.‛40 Undervisningen främjade 

ett mekaniskt inlärande och meningslöst rabblande, skriver en annan. ‛Det gäller 

verkligen ej så mycket att förstå, vad man läser, som att det över huvud taget lä-

ses.‛41 De skrifttolkningar som gjordes var ‛alls inga förklaringar *<+ utan tal-

mudska och midrachiska hårklyverier‛, heter det i en annan typisk ordvändning.42 

   Återkommande hävdas det att Talmud successivt ersatte de bibliska studierna ju 

längre pojkarna kom i sin utbildning.43 ‛Studerar du enbart skriften‛, ska en lärare 

ha sagt till sin elev, ‛blir du en kättare och en otrogen, men läser du flitigt i Tal-

mud, förvärfvar du dig derigenom stor förtjenst‛.44 Den underförstådda meningen 

är att studier i Gamla testamentet snarare skulle främja en kristen övertygelse, 

medan Talmudstudierna befäste det judiska och närde egenrättfärdigheten. En av 

konvertiterna berättar: ‛Talmud tog snart alla mina tankar och känslor i anspråk‛ 

och detta uppväckte dels hat mot Kristus, dels tilltagande samvetskval och själslig 

olycka.45 Barndomens naiva tro och gudslängtan förbyttes i lagisk religion som inte 

hade kraften att lindra samvetsnöden och ge frälsning. Studierna hade inte ‛kraft 

att rycka mig ur mörkrets välde och helga mitt sinne‛.46  

   Vid sidan av självbiografiernas ‛Talmudjudendomen‛ figurerar fariseismen, två i 

sammanhanget närmast synonyma begrepp. Farisén beskrivs som Nya testamen-

tets ‛Talmudlärde‛ och kännetecknas inte bara av egenrättfärdighet och hyckleri 

utan fast mer av ohörsamhet och förkastandet av Jesus som Messias. Det finns en 

instinktiv motvilja mot evangeliet inbyggd i den fariseiske juden – som en konver-

tit uttrycker det, ‛mitt fariseiska sinne uppreste sig mot evangelium‛47 – och an-

ledningen är att farisén söker åstadkomma sin egen rättfärdighet, ett slags general-

synd i den lågkyrkliga förkunnelsen. Som en av författarna sammanfattar: ‛Jag 

menade [som jude], att vissa yttre gerningar vore nog för att hålla lagen, men in-

värtes var jag på en gång en högmodig farise och en lagens öfverträdare.‛48 

 

 

 

 

                                                 
40 Rosenthal, 1888, s. 20. 
41 Gordon, 1927, s. 31f. 
42 Gordon, 1927, s. 25. 
43 Rosenthal, 1888, s. 19; Wulff, 1891, s. 7; Philipsson, 1923, s. 3; Gordon, 1927, s. 25. 
44 Wulff, 1891, s. 7. 
45 Wullf, 1891, s. 10. 
46 Sapira, 1898, s. 12. 
47 Wulff, 1891, s. 13. 
48 Wulff, 1891, s. 17. Föreställningen om att juden söker nå rättfärdighet genom att uppfylla buden är i 

allt väsentligt en fördomsfull antijudaistisk konstruktion, se exv. Zetterholm, 2006. 



146 

 

Hatet mot de kristna 

Självbiografierna hävdar genomgående att judar på djupet föraktar de kristna. ‛I 

Skolen og Hjemmet blev det indpodet mig Foragt for Kristendommen‛,49 kan det 

heta, eller ‛allt ifrån barndomen i föräldrahemmet [har jag] endast lärt [mig] att 

bespotta och förbanna Jesus Kristus och dem, som tro på honom‛.50 En av förfat-

tarna passerade som pojke en katolsk kyrka tillsammans med fadern som förma-

nade: ‛’Min son, när du går förbi ett sådant afgudahus som detta, måste du tre 

gånger upprepa 5 Moseb. 7:26 och spotta för hvarje ord du säger’ *<+ Jag blef snart 

intagen af det bittraste hat mot Jesus och kristendomen‛.51 Skräcken för själva kyr-

kobyggnaden framhålls. I den litauiska by där en av författarna växte upp sägs 

judarna ha stuckit fingrarna i öronen om orgeltoner trängde ut när de passerade 

kyrkan.52  

   Detta närmast irrationella hat mot de kristna tolkas i ljuset av omvändelsen. Sam-

tidigt som konvertiten senare i livet på ett märkligt sätt dras till kristendomen 

gjorde sig barndomens inlärda hat mot Kristus påmint som en motkraft och utlösa-

re av själslig kris. Vid en predikan i en norsk kyrka senare i livet uppväckte själva 

namnet Jesus ett oerhört raseri hos den judiske gudstjänstbesökaren. Var gång 

namnet nämndes ‛gik det mig som et Dolkestød igennem Sjælen‛, berättar han.53 I 

ett annat fall ska en konvertit, strax innan sin omvändelse, rasande av mordlust ha 

yttrat att ‛om jag hade makt som lust, skulle jag utrota allt, som bar detta namn, ja, 

t.o.m. barnen skulle dödas‛.54 

   Barndomen skildrades delvis i ljusa färger, och drag av äkta religiositet i juden-

domen erkänns, men det är ändå bilden av ‛Talmudjudendomen‛ och ‛fariseis-

men‛ som dominerar. Hatet mot de kristna återkommer liksom förkastandet av 

Kristus, vilket inte bara var judarnas skuld utan också djupast sett deras olycka. 

När konvertiten träder in i vuxenlivet får han erfara mer av denna olycka.  

 

En känsla av tomhet 

Det ligger i sakens natur att en religiös omvändelseberättelse lyfter fram en känsla 

av brist, att något fattas i livet som bara den nyfunna tron kan tillfredställa. Själv-

biografierna är fulla av vittnesbörd om inre tomhet, meningslöshet och utanför-

skap. Möjligen skulle man kunna koppla denna känsla hos författarna till livskriser 

som i sin tur är en följd av familjekonflikter, övergivenhet eller förändringar i livet, 

i synnerhet uppbrott och invandring. Försöken att slå sig ner i ett nytt hemland 

beskrivs som omvälvande. Huvudpersonen har uppenbarligen haft svårt att finna 

sig tillrätta i umgänges- och yrkesliv.  

                                                 
49 Bauer, 1893, s. 3. 
50 Sapira, 1898 s. 39. 
51 Wulff, 1891, s. 7f. 
52 Gordon, 1927, s. 18f. 
53 Bauer, 1893, s. 6. 
54 Wulff, 1891, s. 13. 
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   Det ges livfulla skildringar av misslyckade försök att bedriva gårdfarihandel. 

Med en låda på ryggen begav sig en av självbiograferna ut på den skånska lands-

bygden utan att kunna ett ord svenska: 

 
Hvad jag aldrig förut gjort, måste jag nu göra: gå bland de ‛orena hedningarne‛, så-

som de polska judarna kalla de kristne. Under stor oro och fruktan måste jag nu ore-

na mig genom den mat, som de lagade åt mig *<+ Ett helt år vandrade jag omkring 

på de skånska slätterna med handelslådan på ryggen och fick därvid utstå lidanden 

och nöd av många slag.55 

 

En annan konstaterar frankt att handelsyrket inte var något för honom. Efter bara 

en veckas misslyckad verksamhet som gårdfarihandlare ‛var jag færdig som Han-

delsrejsende og overhovedet opgivet som Købmand‛.56 I ytterligare ett fall jämförs 

gårdfarihandelns vedermödor med det öde som drabbade Bibelns Josef, vars ord 

från 1 Moseboken 40:15 citeras och appliceras på författaren själv: ‛Ty jag är med 

orätt bortförd från hebéernas land, och icke heller här har jag gjort något, varför jag 

bör sättas i fängelse.‛57  Men liksom för Bibelns Josef skulle upphöjelsen komma i 

sinom tid.  

   Naturligtvis var knappast undersökningens konvertiter de enda judiska invand-

rare som vantrivdes med gårdfarihandeln, men självbiograferna tolkar sina mot-

gångar i ljuset av omvändelsen. Känslan av förnedring och marginalisering blir 

ytterligare ett steg mot konversionen och driver därmed berättelsen framåt.  

   Flera av självbiograferna berättar om fåfänga försök att lindra smärtan på egen 

hand. I två av självbiografierna förleds huvudpersonen av den ickejudiska omgiv-

ningen till ett lastbart leverne, fylleri, ‛syndiga nöjen och köttsliga njutningar‛,58 

men detta ökar bara tomheten. En annan lockas bort från den rätta vägen av sina 

egna trosfränder: 

 
‛Här i Sverige‛, sade de, ‛får man icke lefva såsom i Ryssland, här måste man tänka 

på huru man skall kunna förtjena penningar och icke på ceremonier och ett strängt 

lefwerne o.s.w. Will du icke handla på sabbaten (Lördag), som är marknadsdag här, 

så blir du snart nog fattig‛ *<+ Detta smärtade mig, men jag blef snart lik dem och 

war till och med ofta ute i  hvarjehanda förströelser.59 

  

Berättaren berövas alltså den sista tryggheten i och med att det blir omöjligt att 

hålla de judiska buden i det nya hemlandet. Var finns det då tröst att få? Det är här 

de väckta kristna kommer in. 

 

                                                 
55 Sapira, 1898, s. 8f. 
56 Bauer, 1893, s. 4. 
57 Gordon, 1927, s. 99f. 
58 Sapira, s. 11, 25; Bauer s. 5. 
59 Rosenthal, 1888, s. 21. 
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Möten med kristna  

I materialets texter spelar möten med kristna en framträdande roll; de kristnas 

ödmjukhet, tjänande sinnelag och enkla fromhet, budskapet om Jesus, en sång, en 

predikan, en artikel i en missionstidning som delas ut av en vänlig kolportör – allt 

sådant gör intryck. Trots ett djupt motstånd är det som om en inre kraft drar kon-

vertiten till de kristna. Berättelserna gör på lågkyrkligt manér åtskillnad mellan 

‛namnkristna‛ och äkta kristna och det är förstås de senare som får hjälpa den 

sökande fram till en tro. De namnkristna sägs vara andligt döda och flera nämner 

särskilt deras förakt gentemot judarna medan de äkta kristna visade stor kärlek 

och omsorg, särskilt i förhållande till judarna.60 

   En av berättarna fick under en längre sjukdomstid behandling av en kristen läka-

re, ‛en ovanligt djupt gudfruktig, troende man‛, och därigenom lärde han känna 

läkarens lika fromma hushåll. ‛Jag kunde ej undgå‛, skriver han, ‛att taga intryck 

av den frid, den glädje och kärlek, som röjdes hos dessa kristna.‛61 En enkel 

kvällsmåltid och husandakt hos en frikyrklig familj i medelpadska Vivstavarv 

under en handelsresa kunde också göra intryck: ‛Jag förstod så gott som ingenting 

av den förrättade aftonbönen, men *<+ att människorna, som jag var hos också 

voro ovanliga människor, det förstodo jag.‛62  

   I flera av självbiografierna ägnas stort utrymme åt tilldragelser och upplevelser 

på Proselythemmet. Det framhålls att hemmets föreståndare var fruktad och förta-

lad bland judiska invandrare i Stockholm, vilket gjorde att konvertiten närmade 

sig hemmet med bävan. ‛Och inom några ögonblick stod jag inför den af judarne 

så omtalade och fruktade pastor Lindström. Sedan  *<+ pastor L. kärleksfullt tagit 

min hand och helsat mig hjärtilgt välkommen, blef jag dock lugnare.‛63  

   Vistelsen på hemmet gjorde att motståndet sakta men säkert bröts ned: ‛Då jag 

på morgonen, efter gemensam morgonbön och frukost, begaf mig därifrån *<+ 

hade mången judisk fördom upplöst sig och flytt.‛64 En annan beskriver känslan av 

att ha hittat hem: ‛Det var mig som om jag alltid varit där, som om det hade varit 

mitt hem och pastor och fru Lindström mina föräldrar, och jag kände mig som 

barn därinne.‛65 Någon minns Lindströms tålamod och sympati under ändlösa och 

heta diskussioner: ‛Ju mer jag talade med honom, desto mer kunde jag öppna mitt 

hjärta för honom. Han syntes mig vara just den, som förstod bäst *<+ vad jag be-

höfde.‛66  

                                                 
60 Bauer, 1893, s. 3; Wulff, 1891, s. 30; Philipsson, 1923, s. 3, 8; Gordon, 1927, s. 36. 
61 Philipsson, 1923, s. 5. 
62 Gordon, 1927, s. 101. 
63 Sapira, 1898, s. 29. 
64 Sapira, 1898, s. 24. 
65 Gordon ,1927, s. 107f. 
66 Sapira, 1898, s. 29f. Se även Wollf, 1891, s. 13f. Tillvaron på Proselythemmet var naturligtvis inte alltid 

var så idyllisk som självbiografierna ger sken av. Periodvis kunde det storma ordentligt, som när Lind-

ströms hustru rymde från hemmet och sin make tillsammans med en av proselyterna, se Edvardsson, 

1985, s. 26f. Hon återvände efter en tid, djupt ångerfull. 
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   Möten med de kristna ger, dels en växande insikt om synd, egenrättfärdighet och 

behov av frälsning, dels ett tilltagande tvivel på judendom. I hög grad uttrycks 

också en längtan efter gemenskap och tillhörighet, behovet av en fadersgestalt, en 

familj eller ett hem, i stället för den rotlöshet och ensamhet man tidigare upplevt.  

   I något fall följer omvändelsen tämligen odramatiskt efter en tid i den kyrkliga 

miljön,67 men för flertalet innebar mötet med kristna och den kristna förkunnelsen 

snarast att saker och ting blir ännu värre – men bara för en kortare tid. 

 

Själslig kris 

Berättelsens klimax närmar sig, men omvändelsebeslutet föregås och utlöses i flera 

fall av en akut själslig kris. I en förtätad skildring ropar en av författarna förtvivlat 

mot himlen: ‛Du Abrahams, Isaaks og Jakobs Gud! Sig mig, om denne Jesus var 

Messias, og om det er sandt, at hans Blod renser fra al Synd – svar mig, eller jag 

støder Kniven i mit Bryst.‛68 Självmordstankar återkommer i ytterligare en text,69 

men flertalet av berättelserna beskriver krisen snarare i termer av tårar, inre brott-

ningskamp, syndanöd och vånda.  

   Efter mötet med kristen förkunnelse upplever en konvertit ‛en brännande synda-

nöd *<+ Jag fick en mäktig förnimmelse av att Gud var helig och jag oren, oduglig 

för hans himmel och gemenskap *<+ Den inre nöden stegrades och blev till slut 

outhärdlig. Blott mörker och kamp med förtvivlan‛.70  En av självbiograferna för-

klarar, ‛*e+mellertid verkade evangelium på judarna så, att det måste bliva en kris 

och en avgörelse: För eller emot Kristus‛.71 Och det var just detta som var den 

springande punkten, problemets kärna, att som jude antingen som fäderna förkas-

ta Kristus eller som ‛sann israelit‛ avsäga sig den ‛vilsefarna judendomen‛ och 

acceptera kristendomen. 

 

Omvändelse och dop 

Jag ska inte gå närmare in på alla de dramatiska skildringarna av bön och överlå-

telse i samband med omvändelsen, men euforin efter beslutet vet inga gränser. Det 

var ‛som om en dammlucka öppnats i mitt innersta, och in flödade en överväldi-

gande ström av himmelskt ljus, frid och salighet, så mäktig att jag knappt förmåd-

de bära den‛.72 ‛Min syndabörda var försvunnen, och jag var glad och lycklig. 

Striden var slut; jag kunde tillämpa de orden i Es. 126:5 [sic]: De, som med tårar så, 

skola uppskära med jubel. Mose lag förskräckte mig icke nu mer.‛73 ‛Jag började 

                                                 
67 Gordon, 1927, s. 108f. 
68 Bauer, 1893, s. 8.  
69 Sapira, 1898, s. 41f. 
70 Philipsson, 1923, s. 6. 
71 Gordon, 1927, s. 114. 
72 Philipsson, 1923, s. 7. 
73 Wulff, 1891, s. 15.  
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förstå skrifterna, mina ögon öppnades, mitt hjerta fröjdades, jag blef frälst från 

fördomarne och från otro och willfarelse samt blef en ny menniska.‛74 

   Den inre upplevelsen följdes av offentlig bekännelse och dop, och självbiografi-

erna beskriver den högtid och glädje de upplevde därmed. Dopet markerade den 

formella övergången från judendomen till kristendomen men konvertiterna är 

angelägna om att framhålla att den yttre gärningen motsvarades av en inre överty-

gelse, att den forne juden i själ och hjärta lämnat sin gamla tro och inträtt i de 

väckelsekristnas skara. 

   Men ändå inte helt. För när allt kommer omkring har den judiska bakgrunden 

stor betydelse i formandet av en ny identitet. Konvertiterna känner en särskild 

kallelse till sina forna trosfränder som de kan kalla ‛mitt folk‛ och ‛mina bröder‛.75 

Konvertiten ser sig som en överbryggare mellan judar och kristna, men därmed 

erkänner han naturligtvis inte judendomen. Det är snarare konvertiten själv som är 

den sanne juden. ‛Min moder grät först, då hon fick höra om min tro på Jesus‛, 

berättar en av konvertiterna och förklarar: ‛Israels arma barn förstå ju ej ännu, att 

de ej bliva avfälliga, utan rätta judar då de komma till honom, som är deras egen 

Messias.‛76 

 

Några slutord 
De texter som SIM:s judiska konvertiter författade och gav ut runt det förra sekel-

skiftet ligger väl i linje med den traditionella kristna omvändelseberättelsen både 

till stil och innehåll: brottningskampen, det mänskliga tillkortakommandet, sökan-

det och Guds aktiva frälsande nåd. Berättelsen kan i sina grundstrukturer återfin-

nas redan i Augustinus Bekännelser77 och reproducerades i de herrnhutiska och 

pietistiska traditionerna. Berättelsens mönster påminner om ‛nådens ordning‛, 

den andliga vägledning som var vanlig inom svensk gammal- och lågkyrklighet 

under 1800-talet. Det är i denna tradition och i ljuset av dess meningssystem som 

konvertiterna tolkar in sin livsvandring och existens, sina kriser och tillkortakom-

manden. 

   Då självbiografiernas huvudpersoner själva upplevt judendomen får vittnesbör-

det en särskild tyngd. Det är insidesinformation som förmedlas och berättelsens 

‛jag‛ får därmed en särskild ställning, både som sanningsvittne och som exempel. 

Berättaren får illustrera olydnadens och egenrättfärdighetens konsekvenser och 

evangeliets frälsande kraft. Det pedagogiska ärendet är inte i första hand att avslö-

ja judendomens falskhet, detta är snarare en utgångspunkt, utan lagiskheten och 

egenrättfärdigheten, som visserligen är ‛judisk‛ till sin natur, men som också är 

närvarande i andra sammanhang, inklusive den kyrkliga miljön. 

                                                 
74 Rosenthal, 1888, s. 23. 
75 Gordon, 1927, s. 137. 
76 Philipsson, 1923, s. 8. 
77 Bryant, 1999, s. 182f. 
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   Texterna visar att konvertiterna utgår från den traditionellt ambivalenta synen på 

judendomen. Jag har gett exempel på hur judisk fromhet kan konstrueras som 

något positivt. Sanningen finns i judarnas heliga skrifter och Jesus själv stammar ur 

det judiska folket och därmed finns det en tacksamhetsskuld gentemot judarna. 

Samtidigt finns det spår av den ‛kopiöst förekommande antisemitism‛, som Bes-

serman har identifierat i SIM:s skrifter från samma tid, men judehatet är knappast 

politiskt utan teologiskt motiverat. Judarna har i sin blindhet förkastat Kristus. De 

ser inte eller vill inte se sanningen och söker sin egen rättfärdighet i stället för den 

som erbjuds genom tron. Kyrkan har ersatt judarna som gudsfolk och som judar 

har folket ingen framtid. Däremot uttrycks en förhoppning om att hela Israel ska 

följa författarens exempel och bli frälst, en apokalyptisk tanke som delvis är ut-

gångspunkten för konvertitens eget missionsengagemang bland ‛sina bröder‛, 

men som också används för att väcka intresset för judemission bland de kristna 

läsarna.78 

   Kan man ur berättelserna utläsa förklaringar till konversionen? Inte helt förvå-

nande har mötet med kristna och kristen förkunnelse haft avgörande betydelse. 

Det sägs att de kristna gjorde intryck, fördomar bröts ner och konvertiten erbjöds 

en tillhörighet. Förmodligen har även livskriser spelat in. Den kristna förkunnelsen 

och själavården har tillhandahållit ett meningsfullt sätt att hantera och förstå de 

existentiella kriser som konvertiterna beskriver, kriser med bakgrund i familjekon-

flikter, förlorad trygghet, uppbrott, svårigheter att finna sig tillrätta, marginalise-

ring etc. 

   Möjligen har själva skrivandet varit ett sätt att bearbeta svåra omställningspro-

cesser, ett sätt att inför sig själv och omvärlden försvara det oåterkalleliga beslutet: 

att döpas, avfalla, bryta med familj och månghundraåriga traditioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 När det gäller graden av antijudaism är mitt intryck att de äldre texterna uttrycker en tydligare och 

mer oreflekterad judefientlighet än de texter som är skrivna och sammanställda på 1920-talet. De senare 

framstår som mer vidsynta, kanske genom en växande insikt om omvärldens rasistiska och sekulärt 

politiska antisemitism, något man var angelägen om att ta avstånd från, men djupare analyser fordras. 
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Vem var sexman? 

En granskning av sexmännens representativitet 

i Ramkvilla socken åren 1685-1810 

 

Magnus Perlestam 

 

 

Inledning 
Sexmännen upprätthöll ett av de mest traditionella förtroendeuppdragen i lokal-

samhället, med rötter tillbaka till medeltiden. Deras arbetsuppgifter var många och 

varierande och de spelade en viktig roll i det lokala självstyret.1 Syftet här är att 

granska hur representativa Ramkvilla sockens sexmän var i förhållande till övriga 

invånare i socknen åren 1685 till 1810. Genom att studera sexmannagruppens re-

presentativitet vill jag nå kunskap om hur socknen styrdes. Om valen av dessa 

viktiga lokala funktionärer skedde utifrån en ‛kommunal‛ egalitär princip, då 

skulle man förvänta sig att möta ett brett skikt av personer som var representativa 

för socknens befolkning. Alternativt om förtroendeuppdraget låg i händerna på en 

viss kategori inom socknen; vilka kriterier har då varit styrande vid valen? Civil-

stånd, äganderätt, besittningsrätt, besuttenhet, gårdens geografiska placering, bär-

kraft eller rotfasthet?2 

   Följande frågor skall besvaras: Var det endast besuttna bönder som var sexmän, 

eller figurerade även torpare? Spelade besittningsrätten och äganderätten till jor-

den man brukade någon roll vid valen? Var även ståndspersoner sexmän? Var det 

viktigt att sexmannen var gift? Var socknens alla rotar, orter och gårdar represen-

terade?3 Brukade sexmännen gårdar med högre eller lägre bärkraft än det normala 

i socknen? Tilldelades sexmannauppdraget bönder med längre eller kortare bo-

fasthet än genomsnittet? Förändrades sexmannagruppen under tidsperioden?  

    

                                                 
1 Se exempelvis Aronsson, 1992, s. 110-131 och där anförd forskning. Vissa forskare har velat tona ned 

sexmannauppdragets lokalpolitiska betydelse under (slutet av) 1700-talet och 1800-talet. Jag återkom-

mer till detta i forskningsläget.   
2 Att vara ‛besutten‛ är här framförallt liktydigt med att betala grundskatterna, se vidare Perlestam, 

1998, s. 226-228. 
3 År 1686 blev det nationell lag att sexmännen skulle väljas rotevis, se exempelvis Gullstrand, 1923, s. 

66-67, 86, 88.  En rote är ett distrikt inom en socken, se ‛rote‛ i www.saob.se. 

http://www.saob.se/
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   Mitt undersökningsområde är Ramkvilla socknen i Jönköpings län i Småland, en 

vanlig småskalig jordbruksbygd som i likhet med andra områden var socialt och 

ekonomiskt differentierat under hela perioden.4 Jag har i tidigare sammanhang 

konstaterat att det fanns stora variationer inom socknen i hur länge man brukade 

en och samma gård.5 Nu ställer jag frågan om det fanns någon koppling mellan 

geografisk stabilitet och lokal politisk makt? I ett område där det fanns en stor 

grupp av bönder som brukade en och samma gård en väldigt kort tid, borde den 

mer rotfasta gruppen bönder upplevts ha varit mer användbara som lokala förtro-

endemän, på grund av sin lokalkännedom och sina nätverk.6 Rotfastheten var med 

andra ord en politisk resurs som kunde ge utdelning i form av olika lokala förtro-

endeuppdrag, såsom exempelvis sexmannasysslan. Det är vidare möjligt att en del 

av bondens sociala och politiska status ‛hämtades‛ från den gård han brukade. 

Det är därför intressant att studera om bönder knutna till vissa gårdar var mer 

representerade än andra som sexmän.  

 

Karta: Ramkvilla socken. 

 
 

Källa: Perlestam, 1998, s. 33. 

                                                 
4 Därmed inte sagt att skillnaderna var lika stora under hela perioden. Under den senare delen av 1700-

talet tilltog den ekonomiska skiktningen i området, se Perlestam, 1998, s. 179, 225-230. Jag har även 

kunnat konstatera en betydande ekonomisk skiktning under 1600-talet, se Perlestam, 1998, s. 36-42.    
5 Perlestam, 1998.   
6 Österberg, 1989, s. 85, not 39. Se även Perlestam, 1998, s. 236.  En ‛kort tid‛ har definierats som en 

brukningstid på fem eller ännu färre år. En dylik brukare karakteriseras som ‛instabil‛. Motsatsen är en 

‛rotfast‛ eller ‛stabil‛ bonde, med en brukningstid på 20 eller fler år, se Perlestam, 1998, s. 18, 143.  
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Forskningsläget 
Det finns en relativt omfattande forskning om sexmännen och deras olika uppgif-

ter och roller i lokalsamhället under 1500-, 1600-, 1700- och 1800-talen.7 Mitt syfte 

är dock inte att vara fullständig i redovisningen av denna utan snarare begränsa 

mig till att granska de undersökningar där man direkt eller indirekt uttalar sig om 

sexmännens representativitet. 

   Tolkningsramen i Ragnar Gullstrands avhandling Bidrag till den svenska socken-

självstyrelsens historia under 1600-talet utgörs av en maktkamp mellan en frihets-

strävande kyrka och en statsmakt med kontrollambitioner.8 Vid mitten av 1500-

talet fungerade sexmännen, menar Gullstrand, som representanter för socknens 

och kyrkans intressen.9 Men under senare delen av 1500-talet och tidigt 1600-tal 

tilldelades de en rad nya uppgifter som alltmer förvandlade dem till ‛något slags 

kungliga underfogdar‛, med olika kontrollerande uppgifter.10 Vid 1600-talets bör-

jan vände dock utvecklingen och det svenska sockensjälvstyret upplevde en på-

nyttfödelse, med stor självständighet. Sexmannen tilldelades en rad nya och vikti-

ga uppgifter och de blev prästerskapets främsta medhjälpare.11 Gullstrand gör 

ingen djupare analys om vem sexmannen var eller hur han valdes, men genom att 

citera olika instruktioner målar denne upp bilden av att de ‛bästa männen‛ i sock-

nen utsågs med betoning på anseende, sinnelag, förstånd, sakkunskap, pålitlighet 

och arbetsduglighet men även (hög) ålder.12 Den enda faktorn som enligt Gull-

strand kunde förhindra att dessa män utnämndes var att man inom vissa stift på-

bjöd att sexmännen skulle väljas rotevis, ett påbud som dock inte alltid efterföljdes 

fram till att det blev nationell lag år 1686.13   

   I K. H. Johanssons avhandling Svensk sockensjälvstyrelse 1686-1862 understryks 

bilden av ett starkt lokalt självstyre under 1600-, 1700- och 1800-talen, oftast ledd 

av en stark sockenstämma. Sexmannanämndens roll tonas ned – även om nämn-

den tidvis kunde vara stark i områden med många småarrendatorer och torpare.14 

Påbuden att sexmännen skulle utses rotevis utgör enligt Johansson det slutgiltiga 

beviset för att sexmannauppdraget mer kommit att handla om indrivnings- och 

disciplinära sysslor än att vara centrat för en lokal maktposition.15 Samma föränd-

                                                 
7 För en mer heltäckande presentation, se Aronsson, 1992, s. 110-118 och där anförd forskning.  
8 Gullstrand, 1923, se exempelvis s. 135-136.  
9 I linje med detta resonemang menar Gullstrand att sexmannainstitutionen uppstod för att den behöv-

des. Han skriver: ‛Såväl sockenmännen som prästen fingo då intresse för en korporation av socken-

fullmäktige, som hade att ´veta´ både socknens och kyrkans bästa.‛, se Gullstrand, 1923, s. 36. 
10 Gullstrand, 1923, s. 37-39.  
11 Gullstrand, 1923, se exempelvis s. 39-50.  
12 Gullstrand, 1923, s. 46, 54, 66, 111 och 116.  Om kriterierna såg annorlunda ut när sexmännen var 

statsmaktens ‛förlängda arm‛ framgår inte.  
13 Gullstrand, 1923, s. 84, 86, 88, 99-100 och 118.  
14 Johansson, 1937, s. 18-22, 354-360.   
15 Johansson, 1937, s. 21-22. Johansson skriver ordagrant ‛länsmans- och indrivningsuppgiften‛. För en 

beskrivning av länsmannens uppgifter, se www.saob.se. Dessa uppgifter skedde dock inom ramarna 

för det lokala självstyret. Till skillnad från Gullstrand ser aldrig Johansson sexmännen som statsmak-

http://www.saob.se/
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ring som enligt Gullstrand ‛endast‛ skapade sämre sexmän menar alltså Johansson 

påverkade anseendet för uppdraget negativt. Under 1700- talet fortsatte den ned-

åtgående trenden för sexmännens ställning, hävdar Johansson. Därmed inte sagt 

att sexmännen under 1700-talet helt och hållet förlorat sin status, fortfarande höll 

de prestigeladdade uppgifter. Men problemet, resonerar författaren, låg i uppdra-

gets alltmer skiftande karaktär: kombinationen av prestigeladdade uppdrag och 

ärenden med låg status, som exempelvis indrivning av böter. Överlag ökade även 

de polisiära uppdragen under den senare delen av l700-talet medan sexmännen 

inte fick ta del av de viktiga (och hedersvärda) värv som sockenstämman tilldela-

des från 1700-talets senare hälft. Vid början av 1800-talet klassas sexmannainrätt-

ningen som en utdöende kvarleva av en äldre tids sockensjälvstyre.16 Johansson 

diskuterar inte explicit vilka grupper i socknen som åtog sig sexmannauppdraget, 

inte heller hur representativ gruppen var. Han skriver dock att sexmännen i sock-

enstämman under 1700- och 1800-talen utträngdes av ägarna och brukarna till de 

större gårdarna och herrgårdarna.17 Det vill säga (som jag tolkar det) att sexmän-

nen sällan under denna period tillhörde socknens ekonomiska elit. Deras allt 

mindre politiska betydelse skulle i så fall ha gett återverkningar på vem som åtog 

sig uppdraget, mot att en allt större andel av mindre och fattigare brukare tvinga-

des ta uppdraget.   

   Johanssons forskningsresultat har kritiserats av senare forskning. Bland annat 

har Peter Aronsson i sin avhandling Bönder gör politik. Det lokala självstyret som soci-

al arena i tre smålandssocknar, 1680-1850 påvisat brister i Johanssons metod med 

slumpvisa exempel, något som har bidragit till att resultaten ofta blivit tentativa.18 I 

motsats till Johanssons syntetiska ambitioner betonar Aronsson vikten av att utgå 

ifrån sockenstämmans varierande villkor utifrån socioekonomiska faktorer. Tre 

småländska församlingar (Bergunda, Öja och Älmeboda) med skiftande socioeko-

nomisk karaktär ligger till grund för hans undersökning.19 Hans empiriska studier 

leder till ett generellt ifrågasättande av Johanssons tes att sexmannasysslan fick 

mindre politisk betydelse under 1700- och 1800-talen. Inga större förändringar 

tycks ske enligt Aronsson, även om sexmännens ställning varierade mellan de tre 

församlingarna.20 Nedan följer en närmare presentation av Aronssons resultat av 

sexmännens representativitet. Det skall betonas att han i huvudsak diskuterar hela 

gruppen funktionärer i sockenstämman och endast delvis belyser sexmännen som 

en specifik grupp.21 Framförallt synliggörs sexmännen vid början av undersök-

                                                                                                                            
tens handgångna män, något som sannolikt har att göra med Johanssons kraftiga betoning av det lokala 

självstyrets självständighet. 
16 Johansson, 1937, s. 267-279.  
17 Johansson, 1937, s. 279.  
18 Aronsson, 1992, s. 112-113.  
19 Aronsson, 1992, s. 39-42, 51-67.  
20 Aronsson, 1992, s. 118, 130.  
21 Jag utgår ifrån att Aronssons karakteriseringar av funktionärerna även gällde för sexmännen, såvida 

inget annat framkommer.   
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ningsperioden, mycket beroende på att sexmännen och kyrkvärdarna då i samtliga 

tre församlingar utgjorde en majoritet av förtroendemännen.22 Aronsson granskar 

tre tidsperioder: cirka 1680-1730, 1776-1785 samt 1840-1849.23 Ett flertal kriterier har 

använts för att komma åt de lokala funktionärernas sociala och ekonomiska status; 

deras jordnatur, ålder, läskunnighet, ekonomiska ställning, ämbetsmannatid och 

antalet sysslor inom det lokala självstyret.24  

   Under den första perioden återfinns stora likheter mellan de tre församlingarna. I 

samtliga har man som Aronsson skriver ‛eftersträvat en rumslig fördelning som 

skulle täcka in och representera hela församlingen‛.25 Konkret innebär det att bön-

der från samtliga jordnaturer medverkade som sexmän. Sexmännens gårdar verkar 

även ha haft ungefär samma bärkraft som socknens gårdsbruk i sin helhet, möj-

ligtvis med någon större tonvikt åt de större gårdarna.26 Huruvida sexmännen 

även var geografiskt jämnt fördelade (det vill säga valdes utifrån en roteindelning) 

är däremot osäkert. Åldern för de valda sexmännen och kyrkovärdarna var strax 

under 60 år, det vill säga man utsåg framförallt äldre bönder.27  

   Inte heller vid det andra nedslaget (1776-1785) tillhörde funktionärerna någon 

tydlig ekonomisk elit inom församlingarna. Deras gårdar har varit ungefär lika 

stora som den genomsnittlige bondens.28 I Bergunda var alla funktionärer, frånsett 

en, frälsebonde.29 Det motsatta gällde i Öja. I Älmeboda var så gott som alla skatte-

bönder, blott en ‛handfull‛ frälsebönder figurerade.30 En skillnad mot tidigare år 

var att funktionärerna generellt sett var yngre. I Öja och Bergunda hade genom-

snittsåldern för sexmännen och kyrkvärdarna sjunkit från cirka 60 till 40 år.31 Där-

till är det alldeles säkert att sexmännen, i samtliga församlingar, valdes utifrån en 

roteindelning som garanterade en relativt jämn geografisk spridning.32 Vissa regi-

onala skillnader kan noteras. I Öja församling har den goda representativiteten 

                                                 
22 Aronsson, 1992, s. 153-165.   
23 Aronsson, 1992, s. 48.  
24 Aronsson, 1992, s. 153-165.  
25 Aronsson, 1992, s. 154.  
26 Aronsson, 1992, s. 154.  
27 Aronsson, 1992, s. 80.  
28 Aronsson, 1992, s. 155.  
29 Detta resultat hade vunnit på att tydligare kopplas till församlingarnas sociala struktur, för redan år 

1780 fanns där 23 torpare i området, se Aronsson, 1992, s. 52. Det är intressant, inte minst som en pen-

dang till de redovisade resultaten för åren 1840-49, då Aronsson konstaterar att flera obesuttna funge-

rade som funktionärer i församlingen, se Aronsson, 1992, s. 155. Resultaten skall sannolikt kopplas till 

det faktum att man i Bergunda församling fortfarande endast valde sexmän och kyrkvärdar (och even-

tuellt skolmästare och funktionärer i fattigstyrelsen), se Aronsson, 1992, s. 79. Och på dessa förtroende-

uppdrag ‛platsade‛ sannolikt inte de obesuttna.  
30 Aronsson, 1992, s. 155. Även detta resultat skulle ha vunnit på att tydligare relateras till församlingens 

sociala struktur. I Älmeboda församling var cirka 30 % av gårdarna av frälsenatur år 1780, se Aronsson, 

1992, s. 52. Varför var då ‛endast ett handfull‛ av uppdragen tillägnade denna jordnatursgrupp?  
31 Aronsson, 1992, s. 155.  Det finns ingen motsvarande uppgift för Älmeboda, se Aronsson, 1992, s. 155 

not 100.  
32 Aronsson, 1992, s. 80.  
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bestått. De flesta husbönderna i socknen verkar ha innehaft en förtroendepost som 

antingen sexman och/eller kyrkovärd någon gång under sin livstid.33 I de två andra 

församlingarna (Älmeboda och Bergunda) valde man däremot sexmän och kyrko-

värdar mer sporadiskt.  I Älmeboda har man även börjat välja ett stort antal andra 

funktionärer, oftast med flera funktioner.34 Något som gör att Aronsson här vill 

urskilja en kärngrupp, en politisk elit bland funktionärerna.35  

   Åren 1840-49 ökade förtroendeuppdragens antal märkbart i samtliga tre försam-

lingar.  Trenden från slutet av 1700-talet, att funktionärerna var yngre, fortsätter. 

Stora skillnader fanns nu mellan de tre församlingarna i vilka som valdes till funk-

tionärer, framförallt mellan Bergunda och de båda andra. I Bergunda församling 

var en klar majoritet av bönderna involverade i det lokala självstyret.36 Någon eko-

nomisk elit är inte urskiljbar. Därtill fanns en påfallande stor grupp obesuttna bru-

kare som funktionärer. I Öja och Älmeboda församlingar förekom endast undan-

tagsvis obesuttna som funktionärer, och uppdragen var vanligtvis föreskrivna de 

besuttna bönderna. I Älmeboda församling var det skattebönder – området domi-

nerades ju av denna jordnatur. I Öja sannolikt likaså, med tanke på att också detta 

område behärskades av skattebönder.37 Men även landbönder figurerade som 

funktionärer, dock främst som sexmän och åldermän. Dessa ämbeten verkar här 

fortfarande ha utgått efter en turordning inom respektive rote.38 I Öja och Älmebo-

da församlingar verkar funktionärerna i genomsnitt haft ett högre mantal på sina 

gårdar än de bönder som inte valdes.39 Aronssons tentativa slutsats för båda för-

samlingarna är att det fanns ‛en svag men entydig tendens till en formering av en 

politisk-ekonomisk elit‛.40  

   Skillnaderna mellan Bergunda och de två andra församlingarna vid 1800-talets 

mitt vill Aronsson framförallt förklara socioekonomiskt. Till skillnad från Öja och 

Älmeboda som behärskades av skattebönder dominerades Bergunda av ett gods, 

där sockensjälvstyret sannolikt betraktades som deklasserande av bönderna. Al-

                                                 
33 Aronsson, 1992, s. 154.  
34 Något som även inbegriper sexmännen. Endast fyra av sexmännen har ingen ytterligare syssla, se 

Aronsson, 1992, s. 154.  
35 Aronsson, 1992, s. 155.  
36 Aronsson, 1992, s. 156-157. Något som inte betonas av Aronsson är att cirka dubbelt så många av 

frälsebönderna i området, jämfört med skattebönderna, var inaktiva som funktionärer. Av områdets 35 

frälsebönder var 12 inaktiva.  Av 18 skattebönder var endast 3 inaktiva, se Aronsson, 1992, s. 52 och 156-

157.    
37 Aronsson skriver dock endast att de valda funktionärerna var bönder, se Aronsson, 1992, s. 158. Åren 

1840-49 dominerades dock Öja av skattebönder. Endast ca 15 % av de mantalssatta gårdarna var av 

frälse – och krononatur. Därtill kommer ca 5 % som att döma av tabellen varit svårdefinierade, se 

Aronsson, 1992, s. 52. Exakt vad gruppen ‛övriga‛ bestod av har jag inte kunnat finna.   
38 Aronsson, 1992, s. 158.  
39 Aronsson, s. 158-159. Det skall betonas att Aronsson uttalar sig generellt om funktionärerna. Han 

skriver med andra ord aldrig explicit att sexmännen kännetecknades av samma mönster. Och med 

tanke på att han skriver att sexmännen (och åldersmännen) i Öja församlingen valdes utifrån en turord-

ning (inom respektive rote) gäller mönstret sannolikt inte för Öja, se Aronsson, 1992, s. 158.  
40 Aronsson, 1992, s. 158-159.  
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ternativt skulle man kunna tänka sig att godsägaren höll tillbaka de större, potenti-

ellt mer självständiga bönderna, från funktionärsposterna.  I de två andra försam-

lingarna började däremot funktionärsuppdragen sakta men säkert att omhändertas 

av den ‛övre halvan‛ av områdets besuttna bönder.41  

 

Sexmännen i Ramkvilla socken, åren 1685-1810 
Syftet är som sagt att studera hur representativa sexmännen var ekonomiskt och 

geografiskt, samt utifrån civilstånd, äganderätt och rotfasthet, i förhållande till 

övriga invånare i socknen åren 1685-1810. Undersökningen omfattar alla sexmän i 

området under nämnd period, närmare bestämt 151 sexmän. Sexmännens namn 

och hemort har jag funnit i mantalslängderna, där de efter varje sockengenomgång 

intygat informationens korrekthet, som formuleringen lyder i 1711 års man-

talslängd: ‛Varder här med av oss undertecknade under vår salighets Eds bety-

gat‛.42 

 

Källa: Ramkvilla sockens mantalslängd år 1711, VaLA.  

Anmärkning: Till skillnad från det normala anges här endast fyra män. 

 

Sexmännen har sedan (via mantalslängderna) knutits till en specifik gård med 

uppgifter om deras jordnatur, bärkraft och geografiska placering.  Genom att spåra 

de bönder som blev sexmän bakåt i tid, har jag även skaffat mig kunskap om hur 

länge de var ansvariga brukare i socknen innan de blev sexmän.43  

 

Val utifrån besuttenhet  

Medan den mantalssatta bebyggelsen stagnerade under senare delen av 1700-talet 

ökade de icke-mantalssatta enheterna starkt i området. År 1819 fanns 24 torp, 

(minst) 33 backstugor, ett nybygge samt två fastigheter som registrerades som 

                                                 
41 Aronsson, 1992, s. 164.  
42 Ramkvilla sockens mantalslängd år 1711, VaLA. För mer information om sexmännens roll i samband 

med mantalsskrivningen, se Lext, 1987.  
43 Detta sätt att mätta brukarnas rotfasthet i socknen är givetvis inte vattentätt, eftersom jag endast 

mäter hur länge en och samma bonde var ansvarig för ett specifikt gårdsbruk och inte säkert vet om 

samma person under sin livstid även ansvarat för något annat gårdsbruk i socknen. Brukningsperio-

derna jag räknar fram skall med andra ord betraktas som minimisiffror. För en längre beskrivning av 

metod och källmaterial, se Perlestam, 1998, s. 104-125.  
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‛stugor‛.  Det var en blandad skara människor som bodde i dessa fastigheter, i 

backstugorna och ‛stugorna‛ bodde oftast ensamma och gamla män och kvinnor 

som sannolikt inte brukade någon (eller endast lite) mark. Torparen var å andra 

sidan vanligtvis en gift arbetsför jordbrukare i samma ålder som bönderna.44 Ingen 

av de obesuttna kom att inneha förtroendeuppdraget som sexmän, i alla fall inte 

under den period jag studerar. Här kan jag även infoga att inte heller de (relativt 

sett få) ståndspersoner som bodde i området under perioden någonsin figurerade 

som sexmän.45 Utan dessa uppdrag verkar ha varit förbehållna besuttna bönder.  

 

Val utifrån rote och gård  

Enligt kyrkolagen 1686 skulle sexmännen väljas utifrån områdets roteindelning, en 

regel som att döma av tidigare undersökningar ofta följdes i praktiken, även om 

det inte skedde alltid. Roteindelningen i Ramkvilla socken såg ut på följande sätt:  

 

Tablå 1: Roteindelningen i Ramkvilla socken.  

Rotens namn Orter  

Södra Kyrkoroten  Målen, Nygård, Torp och Urås  

Norra Kyrkoroten  Enebäckstorp, Högarör, Höreda, Tåssegärde,  

Tröskaskilletorp, Varhester och Viaskog  

Södra Sundbroroten  Skärbäck, Södraskog och Bosnatorp 

Norra Sundbroroten  Barkaryd, Dragnäs, Hulu, Kyrkotorp, Marbäckshult, 

Medeltorp, Perstorp och Svarthult 

Hallsnäs rote Hallsnäs och Ramkvilla  

Östra roten  Bränderyd, Hörjesås, Karsebo, Lilla Moshult och Stora 

Moshult 

Västra roten   Broddatorp, Brånskog, Herrelida, Svinnaryd, Rulla och 

Karstorp 
Källa: Torpare och backstugusittare i Ramkvilla socken, Gamleby 1994, s. 60. 

 

Som framgår av tabell 1 fördelades inte sexmannauppdragen jämnt mellan de sju 

rotarna. Under de 125 åren figurerar sexmän från Hallsnäs rote endast sex gånger, 

medan exempelvis Östra roten var representerad av 29 sexmän. Den rimligaste 

förklaringen till att Hallsnäs rote hade få sexmän är sannolikt att den relativt sett 

hade få gårdar (och därmed färre bönder). Hallsnäs rote innefattade år 1733 endast 

sex gårdar, en siffra som även sjönk i slutet av 1700-talet på grund av en säteriex-

pansion.46 

 

 

 

                                                 
44 Se vidare Perlestam, 1998, s. 226-228.  
45 Ramkvilla sockens mantalslängder, 1685-1810, RA, VaLA. För mer information om ståndspersonerna, se 

Perlestam, 1998, s. 179-182. 
46 Det är Hallsnäs och Rulla säteri som expanderar, se Perlestam, 1998, s. 181-182.  
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Tabell 1: Fördelningen av sexmän mellan rotarna, åren 1685-1810. 

Rotens namn Antal sexmän  

Södra Kyrkoroten  19 

Norra Kyrkoroten  26 

Södra Sundbroroten  20 

Norra Sundbroroten  23 

Hallsnäs rote 6 

Östra roten  29 

Västra roten   28 

Sammanlagt  151 

Källa: Ramkvilla sockens mantalslängder 1685-1810, RA, VALA. 

    

De få sexmannauppdragen givna bönder i Hallsnäs rote påvisar att roteindelning-

en inte var den styrande faktorn vid fördelningen av sexmannauppdragen i sock-

nen, i alla fall inte i den bemärkelsen att det absolut var viktigt att där förekom en 

jämn fördelning rotarna emellan. Samtidigt är det uppenbart att övriga rotar fick 

sin beskärda del av sexmannauppdraget, vilket ändå talar för att roteindelningen 

var av betydelse för valet av sexmän.  

   Det är tydligt att sexmän från vissa gårdar inom rotarna valdes mer sällan än 

andra. Inom Södra Kyrkoroten valdes exempelvis bönder från Målen och Urås 

betydligt färre gånger än bönder från Lilla och Stora Torp.  I Västra roten förekom 

få bönder från Broddatorp och Herrelida, medan Svinnaryd västergård, mellan-

gård och östergård uppvisade betydligt fler. I Norra Kyrkoroten hämtades aldrig 

någon sexman från Enebäckstorp.47  

   Att personer från vissa gårdar i större utsträckning knöts till sexmannauppdraget 

än andra är intressant men svårtolkat. En tidigare nämnd hypotes är att bondens 

sociala och politiska status delvis ‛hämtades‛ från den gård han brukade. En al-

ternativ (och inte nödvändigtvis konkurrerande) förklaring skulle kunna vara att 

gårdens jordnaturstillhörighet spelade en roll i valet av sexmän. Flertalet av de 

gårdar som hyste många sexmän var nämligen skattegårdar, medan det övervä-

gande antalet av de andra gårdarna (där få eller inga sexmän noterades) var av 

krono- eller frälsenatur.48 Det ser onekligen ut som att krono- och frälsebönderna 

missgynnades vid valen medan skattebönderna favoriserades. Låt oss undersöka 

detta närmare!  

 

Val utifrån jordnatur  

En klar majoritet av sexmännen var skattebönder, 73 procent. Det går inte heller att 

se någon tendens över tid, utan skattebönderna dominerade under hela perioden.  

  

                                                 
47 För en grov bild av hur sexmännen fördelades gårdsvis, se bilaga. Notera dock att jag här endast 

anger jordeboksgårdarna. För en förklaring av termen ‛jordeboksgård‛, se bilaga.  
48 Se Perlestam, 1998.  
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Tabell 2: Sexmän och deras jordnaturstillhörighet, åren 1685-1810. 

Jordnatur  Antal sexmän, i absoluta tal och i procent  

Frälse  30 (20 %) 

Krono 5 (3 %) 

Skatte 110 (73 %) 

Oklara 6 (4 %) 

Sammanlagt antal sexmän 151 

Källa: Ramkvilla sockens mantalslängder 1685-1819, RA, VaLA.  

 

Denna dominans bottnade sannolikt i det faktum att skattebönderna var den klart 

största jordnatursgruppen i området, se tabell 3.  

 

Tabell 3: Gårdarna och deras jordnaturer i Ramkvilla socken åren 1690, 1740, 1790 

och 1819. 

År  Antal 

gårdar 

Skattegårdar, i 

absoluta tal och 

procent  

Kronogårdar, i  

absoluta tal och  

procent 

Frälsegårdar, i  

absoluta tal och  

procent. 

1690 81 47 (58 %) 12 (15 %) 22 (27 %) 

1740 111 75 (68 %) 8 (7 %) 28 (25 %) 

1790 138 102 (74 %) 4 (3 %) 32 (23 %) 

1819 145 132 (91 %) 4 (3 %) 9 (6 %) 

Källa: Perlestam, 1998, s. 36.  

 

Som framgår av tabellen minskade andelen krono- och frälsegårdar i socknen un-

der 1700-talet och början av 1800-talet, från sammanlagt 42 procent av gårdsinne-

havet till nio (9). De bakomliggande orsakerna var en mängd skatteköp samt en 

säteriexpansion, där socknens två säterier lagt beslag på jord som tidigare brukats 

av frälsebönder.49 Konsekvensen blev givetvis att allt färre sexmän kunde hämtas 

från gårdar av frälse- och krononatur. Analysen kompliceras dock något när man 

granskar fördelningen av krono- respektive frälsebönder som sexmän under tids-

perioden. Det kan nämligen konstateras att man efter år 1749 inte valde några kro-

nobönder som sexmän trots att det faktiskt fanns – om än i ett minskade antal – 

kronogårdar kvar i området.50 Under de sista 11 åren, då sammantaget 27 nya sex-

män utnämndes, valdes inte heller någon frälsebonde.51 Men om det innebär att 

sockenstämman slutat att välja sexmän ur frälsenatursgruppen är svårt att säkert 

veta.  

   Intrycket är med andra ord att man under senare delen av 1700-talet hellre valde 

skattebönder än kronobönder som sexmän, och att man möjligtvis vid 1800-talets 

början även ratade de få frälsebönderna. Det verkar alltså vara så att äganderätten 

                                                 
49 Se Perlestam, 1998, s. 179-182.  
50 Se Perlestam, 1998, s. 179-181; Ramkvilla sockens mantalslängder 1770-1810, RA. 
51 Den sista sexmannen jag noterar som brukade en frälsegård innehade sysslan mellan åren 1793 och 

1799. Se Ramkvilla sockens mantalslängder 1799-1810, RA.   
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till jorden började spela en viss roll vid valen av sexmän under slutet av min un-

dersökningsperiod.  

 

Val utifrån ekonomisk bärkraft  

Det fanns en ekonomisk differens inom bondegruppen under perioden, som därtill 

tilltog under loppet av 1700-talet, se tabell 4.52  

 

Tabell 4: Gårdsbrukens mantal åren 1733, 1760 samt 1785 i absoluta tal och procent.  

Mantal 1733 1760 1785 

Mindre än 1/4  1 (1 %) 21 (16 %) 52 (38 %) 

1/4-1/3   92 (86 %) 96 (74 %) 74 (54 %) 

Större än 1/3  14 (13 %) 12 (9 %) 10 (7 %) 

Sammanlagt antal gårdsbruk 107 129 136 
Källa: Ramkvilla sockens mantalslängder 1733, 1760 samt 1785, RA.  

Anmärkning: Orsaken till att jag inleder år 1733 är att man först då antecknade mantalet för varje gårds-

bruk. Periodiseringen motiveras av att jag eftersträvar att få ett hyfsat jämnt tidsspann under den tids-

period som granskas.  

 

Denna tilltagande grupp av ‛fattigare‛ bönder (då endast i relation till andra bön-

der i området) är även synbar inom den grupp av bönder som är sexmän, se tabell 

5.  

 

Tabell 5: Sexmännens mantal åren 1732-1810, i absoluta tal och procent. 

Mantalets 

storlek  

Sexmännens 

mantal, 1732-1810  

De första 54 sexmän-

nens mantal, 1732-1776 

De sista 55 sexmän-

nens mantal, 1776-1810  

Mindre än 1/4  28 (26 %) 8 (14 %) 20 (37 %) 

1/4-1/3   69 (63 %) 38 (70 %) 31 (56 %) 

Mer än 1/3  5 (5 %)  4 (7 %) 1 (2 %) 

Oklara  7 (6 %) 4 (7 %)  3 (5 %)  

Sammanlagt 109 54 55 
Källa: Ramkvilla sockens mantalslängder 1732-1810, RA, VaLA.  

 

Av sammanlagt 109 granskade sexmän brukade 28 gårdar med mindre än en fjär-

dedels mantal. Av dessa återfinns den absoluta majoriteten (20 av 28) under den 

andra halvan av undersökningsperioden (sexmän noterade under åren 1776-1810). 

Även andelen sexmän som brukade gårdar mellan en fjärdedels- och en tredjedels 

mantal minskade avsevärt, även om gruppen fortfarande var i majoritet under den 

senare delen av perioden. En större grupp av ‛fattigare‛ bönder tjänstgjorde med 

andra ord som sexmän, men detta har sannolikt endast att göra med att socknens 

                                                 
52 Som underlag för granskningen av den ekonomiska differensen under 1700-talet har jag använt man-

talsuppgifterna, som efter år 1733 finns angivet för varje gårdsbruksenhet, och som jag i ett tidigare 

sammanhang bedömt vara ett relativt bra riktvärde för hur bärkraftigt ett gårdsbruk var, se vidare 

Perlestam, 1998, s. 177-178.  
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bönder i allt större utsträckning brukade gårdar med låga mantal. Ingenting talar 

för att de gårdar som sexmännen brukade var mindre bärkraftiga än vad som var 

vanligt i området. Däremot ser det ut som att de ‛rikare‛ gårdarnas bönder, de 

med ett högre mantal än en tredjedel, inte axlade sexmannauppdraget i någon 

högre omfattning.  Inte minst är detta synbart under den senare delen av perioden, 

då endast en (1) sexman hämtades från dessa ‛rikare‛ bönder. Det skall dock påta-

las att dessa ‛rikare‛ gårdar oftast var av frälsenatur, vilket givetvis kan vara en 

alternativ förklaring till att de inte valdes som sexmän.53   

 

Val utifrån civilstånd och kön 

De ansvariga bönderna i Ramkvilla socken under den aktuella perioden var inte 

alltid gifta män. Snarare var det tämligen vanligt att kvinnor (både som ogifta men 

framförallt som änkor) och ogifta män stod som ansvariga bönder, om än under 

korta perioder.54 Exempelvis var cirka en tredjedel av bönderna under åren 1722-

1819 inte gifta.55 Därför är det viktigt att betona i sammanhanget att sexmännen 

nästan alltid var gifta män, vilket således förefaller vara ett viktigt kriterium för att 

överhuvudtaget kunna väljas.56 

 

Val utifrån rotfasthet  

Granskningen av hur länge bönderna brukade sina gårdar visar på en stor varia-

tion, där ungefär hälften av bönderna endast noterades fem år eller kortare tid på 

ett och samma gårdsbruk.57 Detta medan cirka en femtedel av bönderna brukade 

en och samma gård i mer än 20 år.58 Som jag tidigare sagt: i ett lokalsamhälle med 

så stor omväxling i ansvaret för gårdarna blev det sannolikt en stor tillgång poli-

tiskt och ekonomisk att vara rotfast. Ju längre tid bönderna stannade inom sock-

nen, ju längre tid hade de på sig att utveckla vänskapliga relationer och stärka sin 

formella och informella makt.59 Kan detta märkas i valen av sexmän, det vill säga 

tilldelades dessa uppdrag i större utsträckning gifta män som suttit länge som bru-

karansvariga bönder? Svaret är inte entydigt. Som framgår av tabell 6 varierade 

det högst påtagligt hur länge bönderna ansvarade för en gård innan de blev sex-

män.  

                                                 
53 Vanligtvis var det gårdar i Dragnäs, Ramkvilla norrgård och södergård samt hälftenbrukare vid 

Hallsnäs och Rulla säteri som hade ett halvt mantal. Dessa gårdar var dock (med undantag av de i 

Dragnäs) försvunna vid 1800-talets början och marken lagd under socknens två säterier, se vidare Perle-

stam, 1998, s. 180-182.  
54 Se Perlestam, 1998, s. 130, 171, 175.    
55 Se Perlestam, 1998, se tabellerna på sidorna 167 och 174. 
56 Av sammanlagt 151 sexmän har jag endast funnit en ogift. Det var Måns Månsson. Han var en ogift 

brukare på en gård i Stora Torp och var sexman år 1761, se Ramkvilla sockens mantalslängder år 1761, 

RA.   
57 En del av dessa ‛instabila‛ bönder var som sagt ogifta men här fanns även en stor grupp gifta bönder, 

se Perlestam, 1998, s. 147, 174.  
58 Perlestam, 1998.  
59 Se Österberg, 1989, s. 94, not 39. Se även Perlestam, 1998, s. 236.  
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Tabell 6: Antalet år som bonde innan man valdes som sexman, åren 1685-1810. 

Brukningstider (i år)  Antal, i absoluta tal och procent  

1-5 32 (21 %) 

6-10 47 (31 %) 

11-15 25 (17 %) 

16-19 15 (10 %) 

20 eller fler  16 (11 %)  

Osäkra 16 (11 %) 

Sammanlagt antal 151 
Källa: Ramkvilla sockens mantalslängder, 1685-1810, RA, VaLA.  

 

Det är därför svårt att dra slutsatsen att rotfastheten var styrande vid valen av 

sexmän. Men samtidigt är det uppenbart att andelen ‛instabila‛ bönder som blev 

sexmän var betydligt färre än det normala i socknen, endast cirka 20 procent jäm-

fört med cirka 40 procent.60 En förklaring skulle kunna vara att sockenstämman, 

om det var möjligt, ratade de bönder som i deras ögon hade en för kort erfaren-

hetsbakgrund som ansvariga bönder. I en tidigare studie har jag slagit fast att en 

stor andel av de valda sexmännen brukade en och samma gård i mer än 20 år.61 

Hur skall man då förklara att de personer som valdes som sexmän kom att ansvara 

för sina gårdar en betydligt längre tid än vad den genomsnittlige bonden gjorde?62 

En tentativ tolkning skulle kunna vara att gruppen som användes som sexmän 

även hade andra förtroendeuppdrag, vilket gjorde att sockenstämman var mån om 

att välja gifta män som med stor sannolikhet skulle vara ansvariga bönder en läng-

re tid. Min bedömning är att sockenstämman hade denna möjlighet; ‛att spå in i 

framtiden‛, det vill säga att relativt säkert veta vem som skulle bli kvar som ansva-

rig en längre tid.  För bakom en del av de korta brukningstiderna dolde sig strate-

gier, med syftet att tillfälligt avlasta en äldre brukare och ge en yngre brukare en 

temporär försörjning.63 Och det är fullt möjligt, menar jag, att sockenstämman var 

medveten om dessa individuella överväganden och att de därför med relativt sä-

ker hand även kunde agera utifrån dem.  

 

 

 

 

 

                                                 
60 Av sammanlagt 662 gifta bönder noterade under åren 1722-1819 innehavde 250 (37 %) ett gårdsbruk 

fem år eller en ännu kortare tid, se Perlestam, 1998, s. 174. Ingenting talar för att procentsatsen skulle ha 

förändras markant om åren 1685-1721 inkluderats i undersökningen.    
61 Sexmännen under åren 1690-1710 och 1783-1803 har här närmare granskats, se Perlestam, 1998. s. 145.  
62 Den genomsnittliga brukningstiden i socknen åren 1722-1819 låg på cirka 14 år, om endast de gifta 

bönderna räknas, se Perlestam, 1998, s. 175. Inkluderas även åren 1685-1721 påverkas endast genomsnit-

tet marginellt, se Perlestam, 1998, s. 126-135.   
63 Se Perlestam, 1998, s. 173, 184-187.  
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Några avslutande ord 

Valdes sexmännen i Ramkvilla socken utifrån en kommunal egalitär princip eller 

låg förtroendeuppdraget i händerna på en viss kategori av brukare? Det domine-

rande intrycket är att vissa kategorier av brukare föredrogs framför andra. Rotein-

delningen verkar inte ha varit styrande vid valen, även om alla rotar (utom Hall-

snäs) verkar ha fått sin beskärda del av sexmannauppdraget. Otvetydigt är det så 

att vissa orter och gårdar föredrogs framför andra. Sannolikt eftersträvades att 

samtliga sexmän skulle vara gifta, vilket i praktiken gjorde att en stor grupp bön-

der i området aldrig kunde väljas. Det verkar även som att sockenstämman i mån 

av möjlighet föredrog att välja brukare som sannolikt skulle bruka sin gård under 

en längre tid, vilket exkluderade en lång rad ‛instabila‛ bönder.  Inte heller valdes 

några obesuttna brukare, eller för den delen ståndspersoner, när dessa två katego-

rier gjorde sin entré på scenen i slutet av 1700-talet. Förstahandsvalet var alltid en 

besutten bonde. Det är även möjligt att äganderätten till jorden fick en större bety-

delse vid sexmannavalen under den senare delen av undersökningsperioden, det 

kan vara en tentativ förklaring till avsaknaden av kronobönder som sexmän från år 

1749 och frälsebönder efter år 1799.  

   En del av valen vill jag i likhet med Peter Aronsson förklara socioekonomiskt. 

Precis som i Öja och Älmeboda församlingar dominerades Ramkvilla av skatte-

bönder, en övervikt som därtill accelererade under 1700-talet, vilket sannolikt för-

klarar både deras dominans och avsaknaden av obesuttna som sexmän. Vid mitten 

av 1800-talet noterar Aronsson att sockenstämmans funktionärer (i Öja och Älme-

boda församlingar) sakta började växa fram till att bli ett ekonomiskt elitskikt inom 

socknen. Motsvarande utveckling är inte skönjbar i Ramkvilla socken (i alla fall 

inte beträffande sexmännen) under den tid som här undersökts. Sexmännen ut-

gjorde med andra ord inget ekonomiskt elitskikt i Ramkvilla socken under åren 

1685-1810. Däremot kan det vara så att de i kraft av sitt civilstånd, sin gård, sin 

besuttenhet, sin rotfasthet och möjligtvis även sin äganderätt utgjorde ett politiskt 

elitskikt i församlingen.    
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Bilaga 
 

Tablå 2. Antalet sexmän per jordeboksgård.  

Södra Kyrkoroten  19 

Målen  1 

Nygård  3 

Torp, lilla 4 (se anmärkning) 

Torp, stora  7 (se anmärkning) 

Urås  2 

Norra Kyrkoroten  26 

Enebäckstorp 0 

Högarör  3 

Höreda, mellangård  3 (se anmärkning) 

Höreda, norrgård  1 (se anmärkning) 

Höreda, södergård  3 (se anmärkning) 

Tåssegärde  4 

Tröskaskilletorp 3 

Varhester  2 

Viaskog 4 

Södra Sundbroroten 20 

Skärbäck, bolsgård  3  

Skärbäck, norrgård 4  

Skärbäck, södergård  6  

Södraskog 3 

Bosnatorp 4 

Norra Sundbroroten 23 

Barkaryd  1 

Dragnäs 4 

Hulu 4 

Kyrkotorp 2 

Marbäckshult 3 

Medeltorp 3 

Perstorp 2 

Svarthult  4 

Hallsnäs rote  6 

Ramkvilla, norrgård 2 (se anmärkning) 

Ramkvilla, södergård 3(se anmärkning) 

Hallsnäs 0 

Östra roten  29 

Bränderyd  6 

Hörjesås, mellangård 2 (se anmärkning) 

Hörjesås, norrgård 5 (se anmärkning) 

Hörjesås, stom  2 (se anmärkning) 

Karsebo 1 
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Moshult, lilla 5 (se anmärkning) 

Moshult, stora 5 (se anmärkning) 

Västra Roten  28 

Broddatorp 1 

Lilla Brånskog 5 

Herrelida 1 

Svinnaryd, mellangård 7 (se anmärkning) 

Svinnaryd, västergård 1 (se anmärkning) 

Svinnaryd, östergård  6 (se anmärkning) 

Rulla 0  

Karstorp 5 

Sammanlagt  151 
Källa: Ramkvilla sockens mantalslängder 1685-1810, RA, VaLA.  

Anmärkning: Sammanlagt 13 sexmän kan endast spåras till orten, inte till den specifika jordeboksgården. 

Det gäller tre (3) sexmän i Höreda, tre (3) i Hörjesås, två (2) i Torp, två (2) i Moshult, en (1) i Ramkvilla 

samt två (2) i Svinnaryd. En ‛jordeboksgård‛ är en kameral beteckning, bakom den döljer sig oftast 

flera verkliga gårdsbruk, se Perlestam, 1998, s. 41, not 37. Stom är beteckningen på prästgården, se 

www.saob.se.    
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Olof Hermelin och de hundra svenska städerna 
 

Marie Lennersand 

 

 

Inledning 
Många teoretiker anser att nationalismen är ett 1800-talsfenomen. Men även de 

framväxande nationalstaterna under den tidigmoderna tiden hade behov av att 

skapa sig en identitet, både för att motivera de egna undersåtarna och för att hävda 

sig i konkurrensen med andra stater. För Sveriges del innebar 1600-talet stora mili-

tära framgångar och ett växande rike. Med detta följde en rad utmaningar, som att 

integrera tidigare danska undersåtar i det svenska riket och att motivera folket att 

ställa upp med soldater till krigen och skatter till den ansträngda statskassan. På 

den internationella arenan var Sverige något av en nykomling som stormakt under 

1600-talet och var därför tvunget bevisa både för den egna befolkningen och för 

omvärlden att den svenska staten var en värdig medtävlare. På många olika sätt 

manifesterades denna nya stormaktsstatus – i forskningen har man framhållit de 

storslagna ceremonier som ordnades till exempel vid Karl XI:s kröning och krigs-

propagandan som åtföljde de stora militära framgångarna.1 

   Till detta kom den framväxande historieforskningen under 1600-talet, där mycket 

kraft lades på att upptäcka och inventera den svenska historien och de spår denna 

hade lämnat runt om i landet i form av fornlämningar.2 Mycket av denna verk-

samhet var dock inte forskning i modern bemärkelse, utan snarare ett slags histo-

riebruk där man ägnade sig åt synnerligen kreativa tolkningar av äldre auktorite-

ters verk om forntida historia.3 En särskild form av denna historieforskning var 

göticismen, där Sverige försågs med en stolt och anrik historia. Bärande idéer inom 

göticismen var att de nordiska folken härstammade från goterna, men man tyckte 

sig även kunna hitta belägg för att de gick att identifiera med hyperboreerna, ett 

folk som förekommer hos antika författare som Herodotos och Pindaros.4 Det mest 

kända och storslagna uttrycket för göticismen var Olof Rudbecks Atlantica, som 

gavs ut i fyra delar under 1600-talets sista decennier.5 

                                                 
1 Se t.ex. Forssberg, 1998; Snickare, 1999; Nordin, 2000. 
2 Widenberg, 2006. 
3 Nordin, 2000, s. 215-218. 
4 Eriksson, 2005, s. 126-127. 
5 Om Rudbecks teorier, se King, 2005. 
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   Atlantican kan ses som en del i skapandet av en svensk identitet under 1600-talet, 

där även andra bokverk fyllde liknande funktioner. Mycket välkänt är också Erik 

Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna, som innehåller planscher med gravyrer över 

svenska städer, slott, herresäten och fornminnen. Ytterligare ett viktigt verk var 

Certamen equestre, vilket innehöll gravyrer över de ceremonier som hölls inför Karl 

XI:s tillträde till tronen 1672. På olika sätt demonstrerades i dessa verk den svenska 

storheten: Atlantican härledde det svenska folkets långa och framstående historia, 

Suecia antiqua et hodierna visade upp ett stort antal viktiga städer, platser och bygg-

nader i landet och Certamen equestre återgav de påkostade ceremonier som omgav 

det svenska kungahuset.6 

   De ovan nämnda bokverken var långt ifrån de enda av sitt slag, även om de för-

modligen var de mest lyckade på så sätt att de blev välkända och nådde ryktbarhet 

även utanför Sveriges gränser. Men visst fanns det fler böcker på liknande teman – 

och säkert många som aldrig förverkligades, kanske förblev de ofullbordade skis-

ser eller lämnade aldrig idéstadiet. 

   Den här artikeln skall handla om just ett sådant projekt som aldrig avslutades 

och inte heller gavs ut i sin samtid. Icke desto mindre säger det en hel del om am-

bitionerna att skapa en svensk stormakt under 1600-talet och den svenska identitet 

som man försökte forma med just den här typen av propagandistiska böcker. Ver-

ket ifråga är Hecatompolis suionum (Sveriges hundra städer) och skrevs på 1680-talet 

av Olof Hermelin. Det är en samling av dikter på latin, där var och en av dikterna 

handlar om en av Sveriges städer. Sammanlagt skulle det bli hundra dikter, vilket 

var ungefär så många som städerna var i det dåvarande svenska riket.7 

   Enligt planerna skulle detta storslagna diktverk förhärliga den svenska stormak-

ten, och i det valde Hermelin alltså att skildra de svenska städerna. I den här arti-

keln skall jag undersöka Hecatompolis suionum som en del av den stormaktstida 

svenska propagandan, för det var uppenbarligen så som dess författare hade tänkt 

sig att man skulle läsa dikterna. Hur gör Hermelin för att skildra Sveriges städer? 

Vilka egenskaper och verksamheter framhåller han och vilka berättelser och fakta 

om städerna vill han knyta an till? 

   Syftet är att utifrån dikternas innehåll diskutera synen på Sverige under 1600-

talet, inte att göra en litteraturvetenskaplig eller retorisk analys av dikterna. Såda-

na undersökningar med utgångspunkt i Hermelins dikter skulle annars säkerligen 

vara givande, liksom studier i hans form- och bildspråk. Frågeställningar som rör 

sådant lämnas dock därhän i denna artikel. 

 

 

                                                 
6 Nordin, 2005 s. 40-42. 
7 Observeras bör dock att det bara rör sig om städer i det nuvarande Sverige och Finland. Städer i Sveri-

ges baltiska och tyska provinser har Hermelin inte tagit med i diktsamlingen. Givetvis är det också en 

intressant fråga vad detta säger om synen på Sverige och vad man ansåg att de olika delarna av riket 

hade gemensamt. 
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Den karolinska tidens mästare på propaganda 

Att just Olof Hermelin i sina byrålådor skulle ha efterlämnat ett outgivet verk av 

det här slaget är knappast särskilt förvånande. Olof Hermelin (1658-1709) kom att 

ägna större delen av sin karriär åt historia och propaganda, och ansågs vara myck-

et skicklig inom framför allt det senare. Han var professor i vältalighet och poesi i 

Dorpat, rikshistoriograf och under sina sista år närmast en sorts propagandaminis-

ter som sekreterare i Karl XII:s fältkansli. I hans tjänstgöring ingick en del diploma-

tiska uppdrag, bland annat deltog han i de förhandlingar som resulterade i freden 

vid Altranstädt 1706. Hermelin var en skicklig retoriker, vilket gjorde honom väl 

lämpad inom diplomatins område. Överhuvudtaget förefaller han ha varit en er-

känt god skribent, som under stora nordiska kriget bland annat fick till uppgift att 

författa stridsskrifter på latin riktade mot Sveriges fiender.8 Dessa skrifter lär ha 

varit så pass effektiva att de i hög grad retade upp den ryske tsaren Peter den store, 

och möjligen var de därför också orsaken till Hermelins död – troligen tillfångatogs 

och dödades han av ryssarna i samband med slaget vid Poltava 1709.9 

   Utöver karriären i statlig tjänst ägnade sig Hermelin under hela sitt liv åt att skri-

va latinsk poesi, och han räknas till de mer framstående inom genren i Sverige 

under 1600-talet.10 Han var också inkopplad i arbetet med andra stora bokverk. 

1698 fick han i uppdrag att arbeta med texterna till Suecia antiqua et hodierna, men 

hann aldrig på allvar komma igång med detta arbete.11 

   Vad Hermelin hade för ambitioner med sitt skrivande är oklart, men åtminstone i 

unga år hade han förmodligen högt ställda planer. Med början 1680 var Hermelin 

informator för den unge Magnus Stenbock – sedermera mycket framgångsrik ge-

neral. Arbetet tog honom till Uppsala och som medföljare till Stenbock på den för 

högadliga ungdomar närmast obligatoriska bildningsresan till olika europeiska 

länder.12 Redan under sin tid som informator, alltså under 1680-talets första hälft, 

utförde Hermelin huvuddelen av arbetet med det som var tänkt att bli ett storsla-

get diktverk. Hade han fullbordat Hecatompolis suionum hade det säkert medfört 

kunglig välvilja som kunnat ge god skjuts i karriären för den uppåtsträvande bli-

vande statstjänstemannen. Nu kom aldrig verket att slutföras, trots att Hermelin 

lade ned mycket arbete på det under 1680- och 1690-talet. Det publicerades heller 

inte under hans livstid. Hecatompolis suionum fanns länge bara bevarad i handskrift, 

och gavs först 2010 ut i tryck.13 

                                                 
8 Olsson, i Svenskt biografiskt lexikon, band 18, 1969–1971 s. 703-705. 
9 Wretö, 2010, s. 34-36. 
10 Olsson, 1953, s. 66-71. 
11 Olsson, 1953, s. 195 och kap. X passim. 
12 Olsson, 1953, s. 30-42. 
13 Hermelin, 2010. I utgåvan finns dikterna publicerade både på latin och översatta till modern svenska. 

I denna artikel hänvisas enbart till den svenska översättningen. Om diktsamlingens tillblivelse, samt om 

de handskriftsversioner av Hecatompolis suionum som finns bevarade, utöver den som förefaller vara av 

Hermelins egen hand, se Helander, 2010, s. 132-141. 
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   Att Hermelin skrev dikterna på latin var säkerligen helt naturligt för honom. 

Latinet var dåtidens stora lärdomsspråk, som passade både den som ville nå en 

svensk läsekrets och en utländsk publik. Och skulle diktsamlingen användas som 

propaganda även gentemot Sveriges medtävlare på den internationella scenen var 

det senare en nödvändighet. Överhuvudtaget passade det under 1600-talet alla 

tänkbara syften att skriva på latin, som Hans Helander skriver: ‛Latinet förblev 

intill 1700-talets begynnelse kommunikationsmedlet för den lärda världens ökande 

kunskaper, för Europas nya epokgörande vetenskapliga rön och för stormiga ideo-

logiska manifestationer.‛14 

 

1600-talets svenska städer 

För en nutida läsare framstår förmodligen de förhållandevis små och enkla svens-

ka städerna under 1600-talet inte som det givna objektet för den som vill förhärliga 

en militärt framgångsrik stormakt. Men sett ur en dåtida kontext är det tvärtom ett 

ganska självklart ämne, och genren i sig var inte Hermelins eget påhitt. Det fanns 

många föregångare runt om i Europa. Förutom historieskrivning var också stads-

diktning en viktig genre för nationalstater som ville hävda sin storhet. När Herme-

lin påbörjade sitt diktskrivande förefaller det dock inte ha funnits några svenska 

motsvarigheter till dessa utländska diktsamlingar.15 

   Att man framhöll städerna som så viktiga berodde på att deras tillstånd under 

den tidigmoderna tiden var en ständigt aktuell fråga och att blomstrande städer 

kopplades samman med nationens välstånd. I sann merkantilistisk anda skulle 

städerna gynnas så att deras handel och produktion blev värdefulla tillskott till 

den ständigt lika ansträngda ekonomin. I Sverige kan man från slutet av 1500-talet 

och fram till 1600-talets mitt iaktta en närmast dramatisk utveckling när det gäller 

städerna. Under denna period ökade antalet städer med omkring två tredjedelar, 

samtidigt som Stockholm på allvar tog sin plats som huvudstad. Under 1600-talet 

växte Stockholms befolkning från att ha varit färre än 10 000 till ett invånarantal på 

omkring 50 000. Stockholm blev i och med detta den helt överlägset största staden i 

Sverige, övriga större städers befolkning nådde inte över 4 000 personer.16 

   Sven Lilja betonar i sin studie av urbaniseringen i Sverige under tidigmodern tid 

att den svenska statsmakten ägnade förhållandevis lite energi åt städerna, detta 

trots den stora tillväxt som skedde på området. Istället fokuserade man på utrikes-

politiken och förvaltningsreformer, medan städer grundades utifrån ‛tillfälliga 

behov och intressen‛ hos de styrande. Man kan dock notera en del utvecklingslin-

jer, såsom att städer grundades i områden där de tidigare saknats (som till exempel 

längs Bottenvikens kuster). I och med detta kunde statsmakten utöka och befästa 

sin kontroll över dessa områden.17 

                                                 
14 Helander, 2010, s. 123. 
15 Helander, 2010, s. 128-130. 
16 Lilja, 2000, s. 124. 
17 Lilja, 2000, s. 124, 218-219. 
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   För befolkningen under 1600-talet måste det ha varit en högst påtaglig utveckling 

att städernas antal ökade så kraftigt och att Stockholm växte till att bli en dåtida 

storstad. Även om det svenska samhället fortfarande var till övervägande del 

agrart, måste denna formliga explosion av nygrundade städer ha framstått som en 

stor förändring, som dessutom gick hand i hand med att det svenska riket växte 

territoriellt. Att de svenska städerna passade att framhålla som något som på sitt 

sätt definierade den nya expansiva stormakten Sverige är därför inte konstigt. 

 

Teman i Hecatompolis suionum 
Diktsamlingen av Olof Hermelins hand heter alltså Hecatompolis suionum, vilket 

betyder svenskarnas hundra städer. Grundprincipen var att varje stad i Sverige 

skulle få en egen dikt, skriven på latin med versmåttet elegiskt distikon. Längden 

på dikterna är ganska olika och varierar mellan fyra och tjugosex rader. Dikterna 

är numrerade från ett till etthundratvå, men i de bevarade handskrifterna saknas 

nummer femtiotre och sjuttiosju till åttiosex, medan sextiotre finns med två gånger. 

Nummer sjuttiotvå (Söderhamn) saknar text, medan nittiofyra (Visby) har vissa 

luckor som uppenbarligen skulle fyllas ut. Detta gör att det slutliga antalet inte blir 

exakt hundra. 

   Hecatompolis suionum speglar de städer som fanns i landet när den skrevs, men 

Hermelin har även tagit med Birka trots att den staden under 1600-talet var borta 

sedan många århundraden. Både krig och stora olyckor (framför allt bränder) hade 

dessutom under 1600-talet förstört ett antal städer, ibland i så hög grad att de näst-

intill utplånats. Inte minst hände detta flera städer i södra Sverige under skånska 

kriget 1676–1679. Att städerna förfallit eller förstörts var emellertid inte anledning 

att utesluta dem ur samlingen. Istället är, som framgår nedan, just städers förstö-

relse ett vanligt tema i dikterna, oavsett om de fortfarande låg i ruiner eller hade 

byggts upp igen. 

   I dikterna tecknar Hermelin det karaktäristiska för varje stad, i de flesta fall i 

överväldigande positiva ordalag. Han målar upp bilder av intagande natur och en 

svunnen ärofylld historia, samt ägnar mycket utrymme åt att prisa naturtillgångar 

och goda förutsättningar för jordbruk. Hermelin excellerar i att använda det antika 

kulturarv som han själv liksom den tidens lärda förutsattes behärska. Till exempel 

inleds dikten om Lidköping med följande versrader: 

 
Ceres med givmild hand strör guld över vidsträckta åkrar 

och med en krans av ax pryder sitt gyllene hår. 

Korgar fyllda av frukt är Pomonas gåva till nejden. 

Båda gudinnorna här knutit ett heligt förbund.18 

 

                                                 
18 Hermelin, 2010, s. 53, nr 13 Lidköping. 
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En hel del av hänvisningarna till antika förebilder förutsätter en förtrogenhet med 

antiken som moderna läsare knappast har, och dessutom går nyanser och dubbel-

tydigheter förlorade för den som bara läser den svenska översättningen. Alla dik-

ter är dock inte lika tyngda av antika referenser. Inledningsraderna till dikten om 

Söderköping förmedlar ungefär samma budskap som den om Lidköping, men 

uttryckt mycket mer direkt: 

 
Du som på skördar är rik och ur vattnen får präktiga fångster 

som med främmande skepp sydländska varor tar in, 

vad är att göra mer när lyckan är dig så bevågen 

än att betyga sitt tack? Allt är ju givet av Gud.19 

 

I det nedanstående skall fokuseras framför allt på de två teman i Hermelins dikter 

som framstår som de viktigaste komponenterna i den bild av Sverige som han 

tecknar: historia och naturresurser. 

 

Sveriges fornhistoria 

I ett antal av dikterna anknyts till den svenska historien. Det rör sig både om när-

liggande konkreta händelser såsom krigen med Danmark, och om ett mytiskt för-

gånget i äldre tid. Den svenska fornhistorien var på sitt sätt självklar att hänvisa till 

i sådana här sammanhang, i och med den roll som den spelade under 1600-talet för 

att skapa ett stolt förflutet för den nya stormakten. För Hermelin låg det säkerligen 

nära till hands att använda sig av historia, som han ägnade mycket tid åt både 

under sina studier och i sitt arbete bland annat som rikshistoriograf. Väl bekant 

med göticismens idéer var Hermelin från sin studietid i Uppsala, vilken inföll sam-

tidigt som Rudbeck arbetade med Atlantican. 

   Särskilt utförligt knyter han städerna i samlingens två första dikter, Sigtuna och 

Birka, till den svenska historien. I bägge dessa dikter begråter författaren städernas 

sorgliga öden och påminner om deras storhet i det förgångna. 

 
Var kan jag finna dig nu, en gång vår stolthet i Norden, 

Birka? I detta nu var är din storhet fördold? 

Fordom en gång, på din ryktbarhets höjd, kunde Mälaren glädjas; 

åt att i fiskrik våg skåda din strålande prakt.20 

 

Hermelins associationer till äldre historia förefaller i regel vara till någon slags 

obestämd vikingatid eller tidig medeltid. I bilden av vikingarna ingår att de var 

stolta, framgångsrika, krigiska och sjöfarare, som till exempel i dikten om Härnö-

sand: 

 

                                                 
19 Hermelin, 2010, s. 55, nr 18 Söderköping. 
20 Hermelin, 2010, s. 45, nr 2 Birka. 



179 

 

Detta var fordom en hamn beryktad för svearnas båtar, 

lystna att ute till havs plundrande hemföra rov.21 

 

Till skillnad från Rudbeck driver Hermelin i de flesta dikterna inte några resone-

mang kring kopplingar mellan den svenska historien och den antika, utan nöjer sig 

med ganska allmänt hållna associationer till ett förflutet som präglas av ryktbarhet, 

prakt och storhet. Hänvisningarna till händelser och personer är sällan särskilt 

konkreta. Till exempel förekommer ‛Sveakungarna‛ i dikten om Birka, men inte 

någon person som nämns vid namn. 

   Vissa historiska påståenden som sedan länge förkastats helt rörande Sveriges 

forntid förefaller dock ha varit närmast självklara under Hermelins tid. I dikten om 

Skara hänvisas till de gamla göterna, det vill säga goterna, vilka enligt göticistisk 

historieskrivning kom ifrån Västergötland där Skara var huvudort. 

 
Om jag vill föra till strid de mina som fruktas av alla, 

skälver det väldiga Rom för mina göters armé. 

Folket som kuvade Rom och er, iberer, tillika, 

böjde sig vördnadsfullt under min härskaremakt.22 

 

Likaså innehåller dikten om Uppsala referenser till forntidshistoria av just det slag 

som återfinns bland annat hos Rudbeck. 

 
Medelpunkt blev denna bygd för blot och för gudarnas dyrkan, 

när efter floden vår jord återigen blev bebodd. 

Därför från hela vår nord har människor strömmat i skaror 

hit för sin dyrkan invid uppsalakonungens hov.23 

 

Den stora floden är syndafloden ur Bibeln, och citatet hänvisar till uppfattningen 

att Uppsala hade grundats av en viss Ubbo, vars anfader var Noah. Redan Johan-

nes Magnus hade på 1500-talet framfört denna idé i sitt stora historieverk Historia 

de omnibus Gothorum Sveonomque regibus.24 Uppsaladikten visar också att dyrkan av 

hedniska gudar och blotande vid templet i Uppsala var viktiga komponenter i en 

nationell historieskrivning även under den tid när den lutherska ortodoxin var 

som starkast. 

   Andra episoder ur ett sägenartat förflutet finns i dikten om Hudiksvall, där 

Hermelin hävdar att staden fått sitt namn efter en forntida hövding vid namn 

Hunding som skall ha styrt Hälsingland innan den svenska staten hade enats.25 

                                                 
21 Hermelin, 2010, s. 77, nr 46 Härnösand. 
22 Hermelin, 2010, s. 47, nr 5 Skara. 
23 Hermelin, 2010, s. 65, nr 43 Uppsala.  
24 Hermelin, 2010, s. 181-182. 
25 Hermelin, 2010, s. 73, nr 42 Hudiksvall. 
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Även detta är en historia man kan läsa hos Johannes Magnus.26 Referenser till den 

här typen av mytisk historieskrivning präglar dock inte den övervägande delen av 

diktsamlingen eller ens alla de dikter som tar upp Sveriges historia. Det mesta är 

mer konkret och inte lika fantasifullt. Ett annat historiskt tema från den äldre histo-

rien rör Sveriges kristnande. Också när det gäller detta blandar Hermelin in tämli-

gen osäkra fakta, men det rör sig inte på samma nivå som hänvisningarna till syn-

dafloden och goterna. 

   I fråga om Sveriges kristnande pekar Hermelin ut flera städer som sågs som vik-

tiga i detta sammanhang, till exempel Linköping: 

 
Hon var av städerna först i hela det nordiska landet, 

som det beskärdes att få böja för Kristus sig ned.27 

 

I dikten om Eskilstuna möter man Eskil, Södermanlands skyddshelgon, vilken 

enligt medeltida legender missionerade och dog martyrdöden i detta område. 

 
han, som för hedniskt folk förkunnade himmelens budskap, 

men som blev dräpt och vars blod färgade otacksam jord. 

Slutligen grundas en stad som behöll det urgamla namne. 

Kyrkan helgades då åt denne frejdade man28 

 

Likaså får kristnandet av Finland en viktig plats i dikten om Åbo, där de krigiska 

finnarna ‛löstes ur sitt barbari‛ av de svenska tidigmedeltida korstågen: 

 
Teckna på lyckliga blad, mitt land, i dina annaler, 

hur från svearnas land skepp nådde hit till vår kust. 

Dig de bragte Guds ord med dess milda och himmelska budskap; 

detta var all den vinst segraren önskade sig.29 

 

Reformationen förekommer också i diktsamlingen, som när Hermelin uppmärk-

sammar att det var i Strängnäs domkyrka som reformatorn Olaus Petri var verk-

sam: 

 
När hela Norden ännu låg sänkt i vantro och mörker, 

hon blev den första att, Luther, bejaka ditt ljus.30 

 

Hermelin intar en mer avmätt attityd gentemot städer som hade haft en tydlig 

katolsk prägel, som Vadstena och Skänninge med sina respektive kloster. I Skän-

                                                 
26 Helander, 2010, s. 193-194. 
27 Hermelin, 2010, s. 53, nr 14 Linköping. Se också s. 69, nr 37 Växjö. 
28 Hermelin, 2010, s. 105, nr 89 Eskilstuna. 
29 Hermelin, 2010, s. 79, nr 48 Åbo. 
30 Hermelin, 2010, s. 57, nr 20 Strängnäs. Se också Helanders kommentar till dikten, s. 168. 
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ninges fall är dikten en av få i hela samlingen som inte innehåller några positiva 

ord om staden ifråga. Istället presenteras skämtsamt och hånfullt en anekdot om 

hur man i staden påstods ha gjort för att straffa äktenskapsförbrytare.31 När det 

gäller Vadstena är tonen inte alls negativ när dess ‛palats med en grund av renaste 

marmor‛ omnämns och omgivningen sägs vara rik på hjortar och ha bördiga åk-

rar. Men dikten inleds med en attack mot de munkar som tidigare bott i Vadstena 

kloster: 

 
Varför förvånas att munkar beslöt att här välja sin boplats 

och i vestalernas mitt hämningslöst leva sitt liv?32 

 

Genomgående finns ett positivt och närmast romantiskt skimmer över den svenska 

fornhistoria som Hermelin anknyter till i ett antal dikter. I dem ägnar han visst 

utrymme åt att i linje med bland annat Rudbeck hävda att Sverige hade stolta anor 

tillbaka till den antika historien. Detta får dock inte särskilt mycket plats i diktsam-

lingen. Referenserna till fornhistorien handlar istället till övervägande del om att 

etablera svenskarna som efterföljare till de skickliga och krigiska sjöfarare som 

tidigare befolkat landet eller att skildra kristendomens framgångar. I flera dikter 

uttrycker Hermelin sorg över att den äldre tidens storhet är förgången, men samti-

digt kan man anknyta detta till andra teman i samlingen, nämligen de som rör 

Sveriges mer moderna krig och det som sägs om städernas rikedom på naturresur-

ser. 

 

Sveriges krig med Danmark och Ryssland 

Ett antal dikter behandlar historiska händelser som under 1600-talet låg tämligen 

nära i tiden: de ständiga krigen med Danmark och Ryssland. Det vore givetvis 

märkligt om inte Danmark uppmärksammades i de dikter som rör städer vilka 

under 1600-talet hade erövrats av svenskarna. Inte många år före diktsamlingens 

tillkomst hade skånska kriget avslutats (1676-1679), innan dess hade krigen under 

Karl X Gustavs tid resulterat i att Skånelandskapen blivit svenska 1658. Under 30-

åriga krigets slutskede hade också strider mellan Sverige och Danmark lett till fre-

den i Brömsebro 1645 då Gotland, Jämtland, Härjedalen och Halland erövrats. För 

Sveriges del var det här enormt stora militära framgångar som utökade det svens-

ka territoriet avsevärt. Ändå återspeglas ganska lite av detta i dikterna. Möjligen 

var tanken att framställa de nyerövrade städerna som självklart och fullt integrera-

de i det svenska riket. Att alltför starkt betona att de nyligen hade tagits över från 

danskarna hade visserligen understrukit Sveriges roll som segermakt, men samti-

digt ifrågasatt deras plats bland de svenska städerna. 

                                                 
31 Hermelin, 2010, s. 55, nr 15 Skänninge. 
32 Hermelin, 2010, s. 55, nr 16 Vadstena. 
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   Litet antidansk propaganda kostar dock Hermelin på sig. I dikten om Malmö är 

det staden själv som för ordet, och hånar Köpenhamn tvärs över sundet. Här blir 

dikten ett stycke propaganda, riktat mot de besegrade danskarna. 

 
Vad vet du månne om mig? Ej är det väl endast för prakten 

tvärsöver Sundet som du omåttligt avundas mig? 

Fastän jag skiljs ifrån dig av ett vidsträckt och svallande vatten, 

gör det dig ont att se mig vara så nära din strand?33 

 

Andra dikter som tar upp händelser under det i tid näraliggande skånska kriget 

innehåller inte samma trotsiga ton, och är inte på samma sätt riktade mot danskar-

na. Något som istället får stor plats i dessa dikter är skildringar av städer som blivit 

förstörda. Denna förstörelse var givetvis viktiga händelser i dessa städers historia, 

och skulle en stad som nyligen lagts i ruiner beskrivas var detta naturligtvis ut-

märkande drag som var svåra att kringgå. Man kan dock notera att fokus i dikter-

na inte ligger på segrar på slagfältet, även om sådana hade förekommit i eller i 

närheten av flera av städerna i samlingen. Det för svenskarna så betydelsefulla 

slaget vid Lund 1676 omnämns betecknande nog inte alls i dikten om staden Lund, 

trots att den bör ha tillkommet ett fåtal år efter slaget.34 Snarare finns det vissa mått 

av ruinromantik i flera av dessa dikter. Det passar väl in med den sorg över förlo-

rad storhet i forna tider som märks i vissa andra dikter, som de ovan nämnda om 

Birka och Sigtuna. Kristianstad togs under kriget först av danskarna och sedan 

återigen av svenska trupper, vilket resulterade i att staden blev i princip helt för-

störd. 

 
De som med avsky tvangs att din fiende hålla i famnen 

lät våra facklor ta eld så att du blev till ruin. 

Rädda bebyggelsen kunde vi ej under rasande strider. 

för att slå fienden ned offrades allt som var ditt.35 

 

Även krig längre tillbaka i tiden förekommer i vissa dikter. Striderna med Dan-

mark under 1500-talet omnämns flera gånger, bland annat i dikten om Kalmar. 

Denna stad belägrades av danskarna både under stridigheterna åren före Gustav 

Vasas maktövertagande och under Kalmarkriget nästan ett sekel senare. Dessutom 

spelade den en viktig roll i samband med hertig Karls uppror mot Sigismund. 

 

                                                 
33 Hermelin, 2010, s. 83, nr 54 Malmö. 
34 Hermelin, 2010, s. 79, nr 49 Lund. 
35 Hermelin, 2010, s. 85, nr 58 Kristianstad. Även i dikten om Kungälv refereras till strider under skåns-

ka kriget, vilka i denna stad resulterade i att Bohus fästning blev hårt åtgången. Karlshamn var en 

annan stad som förstördes svårt under kriget. Samma öde drabbade även Kristianopel, vilket dock inte 

omnämns i dikten om denna stad. Hermelin, 2010, s. 91, nr 63B Kungälv, s. 97, nr 68 Karlshamn, s. 107, 

nr 91 Kristianopel. 
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När hon i blodiga krig blev den första att fienden möta, 

vetande att för vårt land gällde det väl eller ve, 

alltid hon då i sitt mod för denne var hemsk att beskåda, 

viss om att avvärja allt utom försåt eller svek.36 

 

I dikten om Bogesund (Ulricehamn) omnämns striderna som 1520 stått i närheten 

av staden då riksföreståndaren Sten Sture skadades så svårt att han senare avled.37 

Även när det gäller dessa äldre krig rör ett antal av dikterna städer som av någon 

anledning förstörts och sedan byggts upp igen. Vissa av dem hade blivit hårt drab-

bade av krigen med Danmark. Det gäller Åmål och Vänersborg, som bägge härja-

des svårt 1645 och återigen 1679.38 Västerås brändes 1521 efter att Danmark beseg-

rats i strid.39 I dikten om Halmstad uppmärksammas att ett antal viktiga möten 

hölls där under tiden för Kalmarunionen. Samtidigt betonas också stadens läge i 

gränslandet mellan Sverige och Danmark, vilket gjorde den extra utsatt i tider av 

krig: 

 
Med sin belägenhet fick hon krigslyckans växlingar pröva, 

närhelst fiendskap drev grannfolk att rusta till strid.40 

 

Krig med Ryssland förekommer inte lika frekvent som de med Danmark, men 

omnämns ändå i några av dikterna som rör finska städer. Här kan man märka en 

skillnad gentemot Danmark, som genomgående framstår som en ganska anonym 

fiende. I fråga om danskarna är det framför allt den förstörelse som blev resultatet 

av striderna med dem som skildras. Ryssarna däremot omnämns som ‛barbarer‛, 

som i dikten om Viborg: 

 
Hur jag tvingade djärvt den ryske barbaren på flykten, 

välförtjänt denna min bragd prisats i saga och sång.41 

 

Den antiryska tematiken är densamma som ett par decennier senare skulle göra 

Hermelins vassa penna känd och hatad av ryssarna. Den genomgående mycket 

nedlåtande attityden gentemot ryssarna i Hecatompolis suionum framstår dock som 

tämligen återhållen i jämförelse med hans egna pamfletter från stora nordiska kri-

gets tid.42 

   I de dikter som behandlar Sveriges krig under 1500- och 1600-talen etableras 

Sverige som en krigisk segermakt, men fokus ligger inte på vunna segrar. Istället är 

                                                 
36 Hermelin, 2010, s. 69, nr 36 Kalmar. 
37 Hermelin, 2010, s. 49, nr 9 Bogesund. 
38 Hermelin, 2010, s. 47, nr 4 Åmål, s. 51, nr 10 Vänersborg. 
39 Hermelin, 2010, s. 61, nr 27 Västerås. 
40 Hermelin, 2010, s. 81, nr 50 Halmstad. 
41 Hermelin, 2010, s. 95, nr 66 Viborg. 
42 Helander, 2004, s. 355-356. 
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det till stor del krigets lokala konsekvenser som skildras, med förstörda städer och 

raserade befästningar i de delar av riket som hade drabbats av krig. 

 

De viktiga naturresurserna 

Dikterna handlar dock inte bara, eller ens till övervägande del, om städernas histo-

ria. Den svenska fornhistorien var knuten till vissa specifika platser, som Uppsala 

och Birka, medan krigen fördes utanför Sveriges gränser eller i begränsade geogra-

fiska områden. Istället är fokus i de flesta dikter, som behandlar övriga delar av 

riket, på städernas naturresurser, såsom goda skördar, boskap och fiske. Den här 

rikedomen på resurser är i dikterna nära kopplad till skönhet och vacker natur, så 

att det positiva intrycket förstärks. Karlstad skildras på följande sätt: 

 
Så som hon strålar, den ädla, i all sin naturliga fägring, 

må bort över er våg långt hennes rykte nå ut! 

Tjänstvilligt hitför man allt vad den givmilda jorden kan skänka, 

så även frukter i mängd, alster av leende bygd.43 

 

Även andra naturtillgångar, som gruvor och malmfyndigheter prisas i flera dikter. 

Gruvdriften och bergsbruken var synnerligen viktiga för Sveriges ekonomi, vilket 

gör det naturligt att Hermelin lägger stor vid detta i beskrivningen av städerna. 

Likaså förekommer sjöfart och hamnar i ett stort antal av dikterna. Det gäller de 

viktiga hamnstäderna längs med kusterna (till exempel Göteborg, Gävle och 

Karlskrona), men också städer inne i landet, såsom Askersund och Vänersborg. 

   Det som ger städerna värde är alltså till stor del sådant som egentligen ligger 

utanför livet inne i staden, eftersom jordbruk, fiske och bergsbruk snarare tillhör 

den omgivande landsbygden. Städernas bebyggelse nämns i de allra flesta dikter-

na inte alls, och när så sker rör det enbart mer anmärkningsvärda byggnader, som 

slott och kyrkor. Detta kan man se bland annat i dikten om Nyköping, där Nykö-

pingshus kallas ‛ett ryktbart palats‛.44 För Västerås är det istället domkyrkan som 

prisas: 
 

Liksom hon strävar med torn av koppar att utmana rymden, 

så sina likar i skyn, stjärnorna söker hon nå.45 

 

Även imponerande försvarsverk finns med i dikter om viktiga befästningsstäder 

som Göteborg och Kexholm. Bohus fästning beskrivs i dikten om Kungälv: 

 
Med sin vakande borg, med tvärbranta murar och mäktig, 

Motvärn och hinder hon är gentemot faror på sjön.46 

                                                 
43 Hermelin, 2010, s. 67, nr 33 Karlstad. 
44 Hermelin, 2010, s. 57, nr 19 Nyköping. 
45 Hermelin, 2010, s. 61, nr 27 Västerås. 
46 Hermelin, 2010, s. 81, nr 63B Kungälv. 
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När det gäller städernas utseende och utformning finns väldigt få uppgifter. Vissa 

städer sägs vara vackra platser, men själva stadsplaneringen omnämns nästan ald-

rig. Undantag utgörs av Norrköping och Gränna, där det rätlinjiga gatunätet och 

planmässigheten i utformningen av staden betonas.47 

 

Invånare och verksamhet i städerna 

Rikedomen på naturresurser är alltså ett vanligt tema i en stor del av dikterna, 

medan städernas invånare är mer sparsamt skildrade. Handel och hantverk, vilket 

var viktiga sysslor för städernas borgare, förekommer i vissa dikter, men det rör 

sig snarare om konstateranden att denna verksamhet ägde rum i städerna än några 

riktiga beskrivningar. Om Kristinehamn sägs att ‛Här bedrivs det alltså en livlig 

och omfångsrik handel‛48, och om Falköping att ‛Många är varorna som erbjudes 

dig på mitt torg‛.49 Det är långt ifrån de översvallande ordalag som Hermelin kun-

de använda om jordbruk eller naturresurser. 

   Samma sak gäller hantverk, som knappast omnämns alls. Eskilstuna sägs ha 

‛skickliga smeder‛, medan i Örebro ‛många är hantverkets män‛.50 Ett undantag 

är Vasa, som uppmärksammas för sitt skeppsbyggeri: 

 
Skeppen som här byggs på varv är flera än någon kan räkna; 

Holland vill köpa därav, också iberernas folk.51 

 

Utbildningsväsendet var inte utbyggt i särskilt stor omfattning vid den här tiden, 

men universitet fanns i Uppsala och sedan 1666 också i Lund. Dessutom fanns 

gymnasier i landets stiftsstäder. I dikterna om dessa städer betonar Hermelin i 

flera stycken denna roll som lärdomsstad. Till exempel sägs om Härnösand: 

 
Ej mer än stadens namn nu minner om våldsdåd på havet; 

lärdom och forskande nit blivit dess största förtjänst.52 

 

Intressant att notera är hur Hermelin för både Härnösand och ett par andra städer 

menar att det skett en övergång från ett krigiskt förflutet till en fridfull nutida till-

varo präglad av studier och lärdom. Samma sak möter i dikten om Åbo: 

 
Må din traktan ej stå allenast till krigets bedrifter, 

ty för din unga elit öppnar jag lärdomens borg. 

Här vill Apollo bo och ej i pieriska grottan, 

hellre blir muserna här än på sitt grekiska berg.53 

                                                 
47 Hermelin, 2010, s. 55, nr 17 Norrköping och s. 87, nr 61 Gränna. 
48 Hermelin, 2010, s. 47, nr 3 Kristinehamn. 
49 Hermelin, 2010, s. 49, nr 7 Falköping. 
50 Hermelin, 2010, s. 105, nr 89 Eskilstuna och s. 57, nr 22 Örebro. 
51 Hermelin, 2010, s. 93, nr 64 Vasa. 
52 Hermelin, 2010, s. 77, nr 46 Härnösand. 
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Även om det inte sägs så mycket om de verksamheter som försiggick i städerna, 

finns det faktiskt en del utsagor om människorna som bodde i vissa städer. Man 

ser där att de positiva omdömen som Hermelin använder för att karaktärisera 

svenskarna rör anspråkslöshet, pålitlighet och flit. Han använder uttryck som ‛tro-

fast‛, ‛redbar‛, samt att de ‛inte förspiller sitt liv fåfängt på dagdrönarvis‛. 54 Att 

detta är någon slags ursprunglig svenskhet med rötter bakåt i tiden anas i påståen-

det att i Nyköping ‛stadsborna liknar de forna‛.55 De positiva egenskaperna mar-

keras vara inhemska och ursprungliga, och kontrasteras vid flera tillfällen mot 

utländska, förment sämre alternativ. Invånarna i Borås hyllas för att de inte lockas 

till onödig konsumtion, flärd och skrytsamhet: 

 
Låt du andra, Borås, anamma den utländska flärden, 

källan till ringaktning av allt vad vår fosterjord ger. *<+ 

Här förspiller ej ortsbon sitt arv på flyktiga inköp, 

ärlig och arbetsam ökar han tvärtom sitt gods. 

Varför skulle jag ej beundra det välstånd som råder, 

blott för att här man ej över sin rikedom yvs.56 

 

Som framgår är det för Hermelin positivt att inte ha tagit intryck från främmande 

länder. Att man inte skaffat sig ‛utländsk grannlåt‛ gillas även i andra dikter, lik-

som att man äter ‛stadig och näringsrik kost‛ (i motsats till utländska ‛sötaste 

rätter‛) och har kläder av lin istället för siden.57 

   En annan typ av egenskap som Hermelin tar upp är en förkärlek för krigiska 

aktiviteter, till exempel när det gäller Växjö: 

 
Landsbygden uppfylles här av idel behjärtade lantbor, 

som skulle finns det ljuvt livet riskera i strid. 

Tidigt har gammal som ung blivit fylld av kärlek till vapnen, 

redan i vaggan väcks gossarnas krigiska mod.58 

 

När Hermelin skildrar städernas invånare har han inte så väldigt mycket att säga 

om deras liv. Handel och hantverk var viktiga komponenter i ekonomin under den 

här tiden, och något som statsmakten satsade på att utveckla. Uppenbarligen tyck-

te dock inte Hermelin att dessa verksamheter var av sådan vikt att de behövde tas 

med i dikterna i någon större utsträckning. Hans karaktäriseringar av folket i stä-

derna antyder samtidigt att trots hyllningarna till de svenska städerna saknades en 

                                                                                                                            
53 Hermelin, 2010, s. 79, nr 48 Åbo.  
54 Se t.ex. Hermelin, 2010, s. 55, nr 17 Norrköping, s. 59, nr 24 Lindesberg, s. 69, nr 37 Växjö. 
55 Hermelin, 2010, s. 57, nr 19 Nyköping. 
56 Hermelin, 2010 s. 51, nr 11 Borås. Liknande omdömen finns på s. 59, nr 24 Lindesberg, s. 61, nr 26 

Köping. 
57 Se t.ex. Hermelin, 2010, s. 61, nr 26 Köping, s. 77, nr 47 Sundsvall, s. 89, nr 62 Hjo. 
58 Hermelin, 2010, s. 69, nr 37 Växjö. Se också s. 77, nr 46 Härnösand, s. 109, nr 82 Säter, s. 109, nr 83 

Norrtälje. 
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grad av förfining och mer utvecklade vanor som gick att iaktta i städer utomlands. 

När Hermelin berömmer det kärva och enkla folket försvarar han det man skulle 

kunna anklaga för att vara ett underutvecklat och bakåtsträvande land genom att 

upphöja detta till ideal. 

Slutsatser 
I Olof Hermelins diktverk Hecatompolis suionum skildras ett stort antal svenska 

städer. Tanken var att det skulle fungera som en manifestation av den svenska 

stormakten, en maktdemonstration som även skulle kunna skänka glans åt dess 

upphovsman. Det Sverige som Hermelin tecknar konturerna av kan man även 

hitta i andra för eftervärlden så mycket mer kända verk, som Erik Dahlberghs Sve-

cia antiqua et hodierna och Olof Rudbecks Atlantica. Det är svårt att inte dra parallel-

ler mellan framför allt Dahlbergh och Hermelin. Det är som olika former av statligt 

uppmuntrad nationalistisk ideologiproduktion man bör se den här typen av 

konstnärlig produktion och historieskrivning. Medan Dahlbergh planerade att i 

både bild och text visa upp Sveriges storhet, lade Hermelin upp ett liknande pro-

jekt, fastän helt i diktform. Men ambitionerna var desamma, och det är på sätt och 

vis på ett likartat sätt som Sverige framställs i de bägge verken: landet framstår 

som fyllt av vackra städer och sägenomspunna fornminnen. Den framväxande 

stormakten Sverige behövde både ett anrikt förflutet och en blomstrande samtid 

som kunde matcha de stora militära framgångarna.  

   Hermelin framställer Sveriges storhet genom att hänvisa till den svenska histori-

en, där många platser kunde förknippas med historiska händelser, som krig eller 

Sveriges kristnande, eller med hela epoker, såsom vikingatiden. Hecatompolis suio-

num är dock inte något historieverk, även om den stolta historia som Hermelin tar 

fram blir en grundläggande del av städernas och därmed också av Sveriges identi-

tet. Som än mer viktigt för att definiera det som utgjorde Sveriges storhet framhål-

ler han rika naturresurser som gott jordbruk, jakt, fiske, bergsbruk och goda möj-

ligheter till sjöfart. Påtagligt är att det snarare än städerna i sig är den omgivande 

landsbygden som tilldrar sig Hermelins intresse. Visserligen får man inte glömma 

bort att på den här tiden var gränsen mellan en stadsbo och en bonde inte lika tyd-

lig som under senare tider, för även den som bodde inne i staden var tvungen att 

ha djur och odla sin mat. Men tydligt är trots allt att även om diktsamlingen skall 

handla om Sveriges städer är det egentligen landsbygden som skildras. På så sätt 

kan man kanske säga att städerna, så som deras tillstånd var under 1600-talet, inte 

räckte till för Hermelin. De var helt enkelt inte tillräckligt rika och blomstrande. 

Men istället för att ge en nedslående och korrekt verklighetsbeskrivning väljer han 

att se det positiva i situationen, och utmålar i sina dikter Sverige som ett land fyllt 

av möjligheter för den som på bästa sätt kunde ta tillvara de resurser som fanns. 
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Att göra sig fri eller stagnationsdöden lida? 
Stadsbildningsprocessen i Sollefteå åren 1885-1917 

 

Erik Nydahl 

 

 

Inledning 
Den första januari 1917 erhöll dåvarande Sollefteå köping stadsrättigheter. Upphö-

jelsen till stad offentliggjordes vid en konselj den 30 december 1916, men beslutet 

var väntat och hade underhand varit känt sedan några veckor tillbaka. Den lokala 

tidningen, Sollefteå-Bladet, tog sig till och med friheten att skicka ut sitt ‛stads-

nummer‛ samma dag som regeringen skulle fatta beslut i frågan. Så anlände till 

slut det officiella telegrammet och tilldragelsen kunde firas in med en nyårsbankett 

på Appelbergs hotell med den blivande stadens inom olika områden framträdande 

personligheter inbjudna. Gratulationstelegram från när och fjärran lästes upp. He-

dersgästen för dagen – landshövding Ström – som välkomnade sitt läns fjärde stad, 

avrundade sitt tal med några strofer om hur utveckling var enda vägen till långsik-

tig överlevnad. ‛Vad stilla står, förmultna skall och ramla. Men allt av frö inom sig 

bär, till nya former skapar om det gamla.‛1 Liknelsen vid en växande organism 

hade också använts i samband med att Sollefteå en gång i tiden blev köping. Då 

hette det att köpingen var som en ‛knopp‛ inom vilken ‛livet jäser och arbetar, till 

dess slutligen höljet brister och blombladen breda ut sig i färger och skönhet har-

monierande med hela omgivningen.‛2 Måhända var det detta som nu skedde, 16 år 

senare. 

   Ämnet för denna artikel är moderna stadsbildningsprocesser, det vill säga vad 

som låg till grund för en tätorts potentiella utveckling att växa och så småningom 

få bilda egen stadskommun. Vilka möjligheter fanns? Vilka hinder kunde ligga i 

vägen? Kort sagt: Hur gick det till att bli stad på 1900-talet? Syftet är dock inte att 

ge en samlad bild av stadsbildningsprocesser i stort, utan att med utgångspunkt i 

ett enskilt fall peka på viktiga förutsättningar och utvecklingsfaser samt utifrån 

dessa formulera hypoteser för kommande forskning. 

   I fokus står tätorten Sollefteås utveckling från bildandet av municipalsamhället år 

1885 fram till stadsbildningen år 1917. Ska man tro beskrivningen ovan blev Sollef-

teå stad genom ett frö som en gång i tiden grodde och så småningom växte upp till 

                                                 
1 Mattsson, 1992, s. 7. 
2 Sollefteå-Bladet 30/12 1916, referat från tidigare nummer. 
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en knoppande blomma. Men, för att dra liknelserna ett varv till: Vem eller vilka 

hade en gång sått fröet, sedan vattnat blomman, beskurit den och stöttat den med 

pinnar? Ty utan tvivel var Sollefteå stad ett av människohänder skapat verk. 

    

Åtskillnaden mellan stad och land 

För att förstå uppståndelsen i Sollefteå över stadsblivandet måste man till att börja 

med sätta in det i sitt sammanhang, det vill säga att städer historiskt sett haft vikti-

ga samhälleliga uppgifter att fylla. I äldre tid grundades städer från statsmaktens 

sida som ett sätt att kontrollera tillverkning och handel. Städerna försågs med spe-

ciella privilegier som gav dem en ekonomisk, juridisk och förvaltningsmässig sär-

ställning. Ett av de viktigaste privilegierna – garanten för stadens välmåga – var 

monopolet på att bedriva handel, vilket tvingade näringsidkare att slå sig ner där, 

liksom landsbygdens folk att söka sig dit för att göra affärer. Så var det inte längre 

när Sollefteå blev stad på 1910-talet. Under 1800-talets första hälft hade de ekono-

miska villkoren mellan stad och landsbygd successivt utjämnats. Städernas tidiga-

re kännemärken, handelsprivilegium och skråväsende, avskaffades 1846 och 1864 

infördes fullständig handelsfrihet i hela landet.3 Vissa skillnader av mer administ-

rativ karaktär kvarstod emellertid in i modern tid, och när kommunalbegreppet 

introducerades år 1862, i då nyantagna författningar, skiljde man fortsatt tydligt 

mellan stadskommuner och landskommuner.4 Bokslut för detta isärhållande av städer 

och landsbygd i separata enheter gjordes först under efterkrigstiden i en då företa-

gen omprövning av den kommunala indelningen. Med 1955 års kommunallag 

undanröjdes i praktiken de återstående skillnaderna mellan stads- och landskom-

muner. Slutligen i början av 1970-talet ersattes alla tidigare kommunformer av 

dagens så kallade centralkommuner som tvärtemot historisk praxis skulle förena 

städer och tätorter med deras omgivande landsbygdsområden. Kvar efter denna 

reform blev sålunda enhetliga kommuner och ett stadsbegrepp tömt på innehåll.5 

    

Den kommunala indelningen 

Från sent 1800-tal och under tidigt 1900-tal reglerades den lokala självstyrelsen av 

1862 års kommunalförfattningar. Som tidigare nämnts skiljdes i dem mellan stads-

kommuner och landskommuner, med delvis olika bestämmelser. Enligt historikern 

Lars Nilsson var den viktigaste skillnaden att stadsstadgorna gällde obligatoriskt i 

alla stadskommuner.6 Stadsstadgorna, som var fyra till antalet, utfärdades under 

1860- och 1870-talen och innehöll föreskrifter om brandförsvar, hälsovård, byggna-

tion och ordning. Liknande lokala stadgor fanns sedan tidigare i de flesta städer, 

men det nya låg i att det utarbetades enhetliga föreskrifter för hela landet. Genom 

stadsstadgorna gavs de kommunala myndigheterna redskap att styra upp och 

                                                 
3 Nilsson, 1989, s. 36ff. 
4 SFS 1862: 13; SFS 1862:14. 
5 Nilsson, 1989, kap. 2, se särskilt s. 46. Se även Wångmar, 2003 och 2005. 
6 Nilsson, 1989, s. 38. 
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reglera stadens inre utveckling samt ingripa mot missförhållanden.7 Men det fanns 

ett problem. Stadsstadgorna gällde inte i mindre tätorter på landsbygden. När de 

nya författningarna antogs av riksdagen i början av 1860-talet anpassades de inte 

för det samhälle som höll på att ta form. I hela landet växte en rad nya tätorter 

fram under sent 1800- och tidigt 1900-tal utan direkt inblandning från statsmaktens 

sida. Detta hängde naturligtvis samman med den starka befolkningstillväxten, 

liksom med industrialismens ekonomiska primat och den migration som blev följ-

den. På sikt hotade utvecklingen att kullkasta då gällande lagstiftning. I de nya 

expansiva tätorterna, som ofta var stationssamhällen, fanns behov som inte den 

landskommunala lagstiftningen kunde svara mot, framförallt när det gällde möj-

ligheterna till byggnadsreglering, kontroll av hygieniska förhållanden och brand-

skydd.  

   Som en reaktion på den utveckling som skedde genomfördes därför en administ-

rativ reform under sent 1800-tal: lagen om municipalsamhällen. Den innebar att en 

eller flera av stadsstadgorna efter behov kunde tillämpas i avgränsade områden 

inom en landskommun. Det berörda området, kallat för municipalsamhälle, skulle 

vara självstyrande i frågor som hade koppling till stadsstadgorna. Inom dessa om-

råden hade municipet egna administrativa och politiska institutioner, inklusive 

egen beskattningsrätt, medan alla övriga kommunala områden som skola och fat-

tigvård fortsatt organiserades genom landskommunen eller kyrkokommunen i sin 

helhet. Denna modell med en ‛kommun i kommunen‛ tillämpades första gången 

under sent 1870-tal, blev vanlig under 1880-talet, och på 1898 års riksdag fastslogs 

den genom ett komplement till kommunalförfattningarna.8  

   Vad var då vitsen med att inrätta en specialkommun i redan befintliga kommu-

ner? Ja, på det stora hela kan man nog tolka det som en ad hoc-lösning, som ersatte 

behovet av en mer genomgripande kommunal indelningsreform. På så vis kunde 

man från statsmaktens sida dels upprätthålla gränsdragningen mellan stad och 

landsbygd, dels samtidigt hantera de särskilda behov som uppstod i tättbebyggda 

områden utanför städerna. En liknande lösning hade tidigare införts för de gamla 

fri- och lydköpingarna, från denna tid benämnda bara köpingar. Dessa köpingar 

lydde under förordningen om kommunalstyrelse på landet och saknade liksom 

landskommunerna egen jurisdiktion. Dock gällde obligatoriskt tillämpliga delar av 

stadsstadgorna. Köpingarnas ställning liknande således på många sätt municipal-

samhällenas. Men det fanns en avgörande skillnad. Medan ett municipalsamhälle 

alltid var tvunget att ingå som en del av en landskommun, skulle nya köpingar 

alltid bilda självständiga kommuner. I princip stod det fritt för den ort eller kom-

mun som så önskade att ansöka hos Kungl. Maj:t om att få köpingstatus.9 Att bilda 

                                                 
7 Först ut var ordningsstadgan 1868, vilken 1874 följdes av brandstadgan, byggnadsstadgan och hälso-

vårdsstadgan. Även 1907 års stadsplanelag kan i någon mån räknas in här. 
8 SFS 1898: 54. Om municipalsamhällen, se vidare Nilsson, 1989, s. 53ff och Svensson, 1999, s. 146ff. 
9 Nilsson, 1989, s. 50. 
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köping kunde därför vara en möjlig väg för ett ambitiöst och expansivt municipal-

samhälle att uppnå självständighet. 

   Den moderna stadsbildningsprocessen underställdes således nya former och 

villkor jämfört med vad som gällt under tidigare århundraden. Genom att det un-

der 1800-talets avslutande decennier och under 1900-talets första hälft fanns fyra 

olika slags kommuner, utkristalliserades vad som bäst kan beskrivas som en trap-

pa av olika kommunformer. Att bli municipalsamhälle gav en första bekräftelse på 

en tätorts särintressen i förhållande till sin landskommun. Det var också första 

steget i det moderna ‛stadsblivandet‛, där köpingsbildning var det andra och 

stadsrättigheter det tredje. Istället för diktat från statsmaktens sida att grunda nya 

städer på platser den fann för gott, var det nu mer eller mindre flygfärdiga samhäl-

len som själva ansökte om befordran till municipal-, köpings- och stadsvärdighet. 

 
 

När den senaste kommunreformen trädde i kraft år 1971 – och städerna genom den 

avskaffades som juridiskt begrepp – fanns sammanlagt 133 svenska städer eller 

stadskommuner, de flesta av gammalt ursprung men också en betydande del av 

nyare datum. I ett längre perspektiv kan man tala om tre vågor av stadsbildande. 

Den första under medeltiden, från vilken 52 av städerna räknade sina anor. Den 

andra under sent 1500- och 1600-tal då 29 städer grundades. Den tredje slutligen 

under 1900-talets första hälft. Vid sekelskiftet 1900, innan den tredje vågen påbör-

jades, fanns totalt 92 städer. Att det vid den tiden upplevdes som något mycket 
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Figur 1: Den kommunala utvecklingstrappan, cirka 1863-1951. 

 

Källa: Figuren bygger i huvudsak på uppgifter ur Wångmar, 2005, s. 58, tabell 1. När det gäller 

municipalsamhällen följs uppgifter i Nilsson, 1989, s. 53ff. 

 

 

 

 

 

 

Källa: Modellen bygger i huvudsak på uppgifter ur Wångmar, 2005, s. 58, tabell 1. Se vidare verk 

som där anförs. När det gäller municipalsamhällen följs uppgifter i Nilsson, 1989, s. 53ff. 



193 

 

exklusivt att få stadsrättigheter är sett mot den bakgrunden helt naturligt.10 Även 

om den innehållsliga betydelsen hade devalverats inneslöt stadstiteln en status av 

att vara få förunnad. Fram till år 1951 tillkom sedan 41 nya städer, vilket var lika 

många som under hela perioden från 1500-talet fram till år 1900. Detta skedde hu-

vudsakligen i två etapper. Den första pågick under 1910-talet då 17 orter gavs 

stadsrättigheter, den andra under 1940-talet med samma omfattning. Med Säffle år 

1951 fick Sverige sin då 133:e och sista stad.11  

   Under samma period, mellan åren 1900 och 1950, ökade antal köpingar från 20 

till 88. Av de nya städerna och köpingarna hade i stort sett alla ett förflutet som 

municipalsamhällen, vilket förstärker bilden av en trappa, där det ena steget följde 

på det andra. Antalet municipalsamhällen kulminerade år 1940, då det fanns 225 

stycken sett över hela landet. Det sista inrättades 1949, därefter inleddes avveck-

lingen. Enbart inom de norrländska länen (Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, 

Norrbotten, Västerbotten) reglerades under längre eller kortare tid 58 tätorter som 

municipalsamhällen, de flesta antingen stationssamhällen eller bruksorter, och av 

dessa befordrades under tiden fram till 1950 tolv till köpingar och sex till städer.12  

   Vad hade man då för visioner inom dessa expansiva samhällen? Var det alltid 

stadsblivande som hägrade? Om detta finns relativt begränsat med forskning. 

 

Tidigare forskning 

Standardverket om svensk urbanisering är Lars Nilssons Den urbana transitionen. 

Tätorterna i svensk samhällsomvandling 1800-1980 – ett verk som systematiskt redo-

gör för statistiska förhållanden och lagstiftning samt resonerar kring vilka driv-

krafter som låg till grund för den utveckling som skedde. Ramverket är således väl 

kartlagt.13 När det gäller ett mer specifikt forskningsläge om expansiva tätorter på 

landsbygden, municipalsamhällen och deras möjliga avancemang till köpingar och 

städer finns mer kvar att göra. De främsta publikationerna från senare år är dels en 

antologi som utgavs under sent 1990-tal, om stationssamhällen, dels forskning från 

tidigt 2000-tal om storkommunreformen och de motiv som låg bakom den.  

   I den förra ingick en rad pilotstudier av främst småländska stationssamhällen 

samt en nordisk forskningsöversikt signerad Peter Aronsson. Den sammanfattande 

slutsatsen var att stationssamhället i flera avseenden tycks ha spelat en viktig roll i 

att successivt förmedla moderna strukturer till agrara miljöer.14 Av särskilt intresse 

är den artikel av Patric Svensson som handlar om bildandet av Nässjö municipal-

samhälle, det första i landet där samtliga fyra stadsstadgor tillämpades. Det sked-

                                                 
10 Nilsson, 1989, s. 35f. och 43f. Från 1600-talets slut och fram till 1900-talets början hade bara nybildats 

ett fåtal städer. Med undantag för Östersund inga nya alls under 1700-talet och även under 1800-talet 

var nybildningstakten relativt låg: sammanlagt 10 städer under hela århundradet.  
11 Nilsson, 1989, s. 44f. 
12 Ivarsson, 1992, s. 166ff. 
13 Förutom Nilsson, 1989, se vidare Ivarsson, 1992; Andersson, 1993; Nilsson, 2002; Svensson, 2002, samt 

Wångmar, 2003 och 2005. 
14 Aronsson, red, 1999, inledningsavsnittet samt respektive artiklar. 
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de inte utan strid från markägare som ansåg sig förlora på att så skedde, vilket 

indikerar att intressekonflikter ofta kunde uppstå när en tätort skulle regleras.15 

   I samma antologi visar Lennart Andersson och Sidsel Eriksen, den sistnämnda 

utifrån danska förhållanden, att alkoholutskänkningen tiden fram till 1920-talets 

mitt hade ett viktigt symbolvärde i vad som benämns som en speciell ‛stations-

samhälleskultur‛, i framväxten av en egen identitet hos invånarna i mindre halv-

autonoma tätorter på landsbygden.16 En liknande iakttagelse görs i min egen av-

handling, där analysen av en konflikt mellan Ytterlännäs landskommun och Ny-

lands municipalsamhälle pekar på att det under tidigt 1900-tal växte fram en sär-

skild ‛municipalkultur‛ som kännetecknades av en vilja från municipets sida att 

distansera och frigöra sig från landskommunen. Även här spelade kampen om 

alkoholen en framträdande roll, mellan å ena sidan municipets intresse av att ha 

hotell med fullständiga rättigheter, å andra sidan intressen som var kopplade till 

både klassaspekter och en stark nykterhetsrörelse i andra delar av kommunen.17  

   En senare gren av forskningsläget utgår från storkommunreformen 1952, dels 

den statliga policyomsvängning som låg till grund för den, dels vad den fick för 

konsekvenser på lokal nivå. Klart är att statens syn på kommunala indelningar 

svängde under 1940- och 1950-talen i riktning mot större enheter, ytterst för att 

säkerställa bärkraftiga kommuner som skulle klara av att genomföra statens re-

formprogram. På lokal nivå mötte det visst motstånd, när tätorter och landsbygd 

skulle slås samman, istället för att som tidigare separeras. Erik Wångmar noterar 

att ‛landsbygdsallianser‛ och tätorter hamnade på kollisionskurs inför föreslagna 

sammanslagningar. Landskommuner stretade emot, rädda för att hamna i skuggan 

av tätorten, den senare såg i sin tur de förra som en börda och ett hinder mot en 

efterlängtad köpingsbildning. Wångmar kommer fram till att man hade olika slags 

‛livsformsidentifikationer‛, vilket är en intressant iakttagelse även om det inte 

närmare berörs hur dessa kommunala identiteter en gång växte fram.18  

   Naturligtvis är det också så att man via genomgångar av empiriska avsnitt i en 

rad vetenskapliga och lokalhistoriska publikationer kan hitta matnyttigt stoff. Jag 

ska här nöja mig med att peka på ett sådant exempel, nämligen hur Tor Abraham-

son i en studie av municipalsamhället Huvudsta (numera en del av Solna kom-

mun) visar hur dess utveckling under många år hämmades av en konflikt om 

äganderätten till gatumarken.19 Markfrågan och hur snabbt den löstes torde således 

vara en av flera medverkande omständigheter i en tätorts möjligheter till att fort-

sätta växa.20 

                                                 
15 Svensson, 1999, s. 146ff. 
16 Johansson, 1999, s. 116f; Eriksen, 1999, s. 78f. 
17 Nydahl, 2010, s. 144f, 150f, 184ff. 
18 Wångmar, 2003, s. 202ff. Jfr även Nilsson, 2002. 
19 Abrahamson, 2009, se t.ex. s. 49ff. 
20 Av andra bättre verk kan nämnas Sima, 1939 (om Ljusdals köping), Fransson, 1991 (om Hallsberg), 

Genberg-Mikaelsson, 1993 (om Ånge köping), samt ett flertal stadsmonografier. 
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Sollefteå – från by till stad på 32 år 

Sollefteå handelsplats var en av de tätorter som avancerade snabbast på den kom-

munala trappan. Municipalstatus under 1880-talet följdes av bildandet av egen 

köping vid sekelskiftet och slutligen erhållandet av stadsrättigheter på 1910-talet. 

Det som här följer är en studie av Sollefteås väg från by till stad, med särskild 

tyngdpunkt på den kommunala utvecklingen och förhållandet till landskommu-

nen. 

 

Ny tid, nya förutsättningar 

‛År 1864, när jag kom hit, var Sollefteå en vanlig liten kyrkby.‛21 Så uttryckte sig 

kamrer Thure Engströmer om sina första intryck, när han intervjuades i samband 

med stadsbildningen ett 50-tal år senare. Med sitt strategiska läge invid där Ång-

ermanälven slutade vara segelbar som havsvik, hade platsen sedan tidigt 1600-tal 

använts som marknadsplats och sedan tidigt 1700-tal varit säte för ett järnbruk. 

Apotek fanns sedan 1828 och poststation sedan 1831, för att nämna några av de 

serviceinrättningar som tidigt gjorde Sollefteå till en viktig knutpunkt i inre Ång-

ermanland.  

 

Bild 1: Sollefteå by, 1870-talet. 

 
Anmärkning: Sollefteå och blivande Storgatan på ett foto från 1870-talet. Det enda som låter se att mo-

derniteten kommit till byn är den stolpe och ledning som syns i bildens högra hörn. Det är telegraflinjen 

till Nyland som togs i bruk år 1869. 

Källa: Författarens bild- och vykortsarkiv.   

                                                 
21 Sollefteå-Bladet 30/12 1916. 
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Den sista traditionella marknaden gick av stapeln i januari 1874, innan en brand 

kort därefter ödelade samtliga bodar. Något senare påbörjades också avvecklingen 

av järnbruket. Men det strategiska läget, där havsvik mötte inland, fanns kvar även 

under den tid som nalkades: de sågade trävarornas guldålder.22 Enligt lantmätaren 

Daniel Åslund, som år 1878 gav ut en heltäckande sockenbeskrivning över Väs-

ternorrlands län, var vid den tiden fler och fler hantverkare av alla de slag i färd att 

etablera sig på platsen.  

 
Då nu härtill komma flere landthandlande med öppna salubodar och man derjemte 

känner att alla dessa näringsidkare hafva med utöfning af sina yrken full verksam-

het, så synes som skulle denna plats vara särdeles lämplig för anläggning af stad eller 

köping.23 

 

En räcka händelser under tidigt 1880-tal banade väg för anpassning till en ny tids 

förutsättningar. Framförallt handlade det om handel och kommunikationer, där 

gamla naturgivna fördelar kunde kombineras med den nya tidens teknik. År 1886 

nådde stambanan söderifrån fram, och året innan hade den så kallade järnbron 

över Ångermanälven invigts, vilken landvägen förband de båda älvsidorna med 

varandra. Både stationshusets och järnbrons lokalisering hade varit föremål för 

lobbyverksamhet från handelsplatsens bebyggare, som verkade för att de skulle 

placeras så centralt som möjligt, väl medvetna om att det skulle komma att få be-

tydelse för framtiden. I det förra fallet ändrades till och med ett redan fattat beslut, 

efter en petition från ett flertal näringsidkare som också hade samlat in 10 000 kro-

nor för att kompensera merkostnaderna.24  

   Mot bakgrund av denna framstegstro vände sig också bebyggarna på platsen år 

1883 till länsstyrelsen och Kungl. Maj:t med begäran om att få tillämpa tre av 

stadsstadgorna inom området. 

    

Sollefteå municipalsamhälle tar form 

Genom kungligt brev den 20 februari 1885 förklarades att ordningsstadgan, brand-

stadgan och byggnadsstadgan från och med detta datum skulle gälla för Sollefteå 

handelsplats inom Sollefteå landskommun. Det innebar att området i praktiken 

kom att fungera som ett municipalsamhälle, även om denna benämning formellt 

sett ännu inte fanns.25 Det första mötet med ‛Sollefteå distrikt‛ hölls i tingssalen på 

Hullsta gård den fjärde juli 1885. För rösträtt gällde samma författningar som för 

kommunen i sin helhet. Det nya ‛distriktet‛ skulle ledas av en styrelse bestående 

av en ordningsman, som utsågs av länsstyrelsen, samt två ledamöter, som utsågs 

                                                 
22 Lundin, 1966, s. 4ff. 
23 Åslund, 1878, s. 174. Lantmätaren Daniel Åslund (1826-1885) var också författare under pseudonymen 

‛Gök Gökson Gök‛ samt far till konstnären Helmer Osslund. 
24 Lundin, 1966, s. 12ff. 
25 Lundin, 1966, s. 12; se vidare Ordningsföreskrifter för Sollefteå handelsplats inom Sollefteå socken, Hernö-

sand, 1885. 
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av distriktets röstberättigade invånare på offentligt möte. Till ordförande i den 

första distriktsstyrelsen utsågs häradshövding Schartou och till ledamöter apoteka-

re Askberg och kamrer Engströmer. Vid samma tillfälle valdes också en speciell 

byggnadsnämnd.26 

   Det intryck man får är att många på handelsplatsen hyste en stark önskan efter 

att få underkasta sig stadsstadgornas föreskrifter, som gav redskap för att struktu-

rera samhällets fortsatta expansion. På ett möte i november 1885 bestämdes att alla 

manspersoner mellan 15 och 55 år skulle vara skyldiga att tjänstgöra i den brand-

kår som höll på att organiseras, och senare under månaden att byggnads- och 

brandordning för distriktet skulle tryckas och ‛emot billig afgift‛ tillhandahållas 

allmänheten i bokhandeln.27 Byggnadsnämnden fick stort inflytande, till exempel 

krävdes obligatoriskt tillstånd för att uppföra eller ändra i alla typer av byggnader. 

Särskilt fokus låg på brandsäkerheten, med krav på eldstädernas tekniska funktion 

samt tvång på regelbunden sotning. Brott mot brandordningen, som inte samtidigt 

var brott mot allmän lag, kunde bötfällas med upp till 40 kronor.28  

  I september 1886 talades för första gången i skrift om ‛Sollefteå municipaldi-

strikt‛, under det att fråga väcktes om upprättande av en ‛plan för distriktets be-

byggande‛.29 Att så skulle ske togs beslut om senare under hösten. Den så kallade 

Carlanderska stadsplanen antogs sedermera av ‛stämman‛ under sommaren 

1887.30  Dessförinnan, i maj samma år, hade begärts hos länsstyrelsen att även häl-

sovårdsstadgan för städer skulle införas. Anledningen sades vara att kommunal-

nämnden ‛eljest på något sätt‛ skött sina förpliktelser ‛till förhindrande af sprid-

ning af orenlighet från afträden, stallar och dylikt.‛ Förutom att man inte ansåg att 

hälsovårdsstadgan för landet var tillräcklig anas av formuleringen en kritik mot att 

landskommunen inte ägnade den begynnande tätorten den omsorg man ansåg den 

hade rätt till. För framtiden var det därför ‛af vigt‛ att en förändring kom till 

stånd.31  

   Av budgeten för år 1888 framgår att den municipala ekonomin till att börja med 

var relativt begränsad, sett till vad man satsade på. För upprätthållande av ord-

ningen, som var den tyngsta utgiftsposten, anslogs 3350 kronor, vilket motsvarade 

lönerna för en ordinarie polisuppsyningsman, två poliskonstaplar, två brandvak-

ter, extra polisbetjäning vid behov samt hyra av poliskontor. För renhållning och 

snöskottning av gatorna anslogs 350 kronor, för lyktor och belysning 250 kronor.  

Brandredskapen reparerades för 500 kronor samt tillkom en telefonavgift på 80 

                                                 
26 Municipalstämmans protokoll 4/7 1885, A I, Sollefteå municipaldistrikts arkiv, SK. 
27 Municipalstämmans protokoll 5/11 och 19/11 1885, A I, Sollefteå municipaldistrikts arkiv, SK. 
28 Municipalstämmans protokoll 23/6 1886, A I, Sollefteå municipaldistrikts arkiv, SK. 
29 Municipalstämmans protokoll 17/9 1886, A I, Sollefteå municipaldistrikts arkiv, SK. 
30 Municipalstämmans protokoll 24/7 och 5/8 1887, A I, Sollefteå municipaldistrikts arkiv, SK. 
31 Municipalstämmans protokoll 14/8 1886 och 22/5 1887, A I, Sollefteå municipaldistrikts arkiv, SK. 

Tidigare samma sommar, den 4/8, hade municipalstyrelsen ingripit mot källarmästare Appelberg för att 

denne ‛hållit särdeles osnyggt‛ på en tomt bredvid skohandlare Larsson, vilket fått till följd att stank 

spridits över en stor del av distriktet. Det gjordes då i enlighet med § 17 i ordningsstadgan. 
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kronor och ‛diverse utgifter‛ för 75 kronor. Intäkterna kom dels från utdebitering-

ar på de skattskyldiga i distriktet, dels från Sollefteå utskänkningsbolag som detta 

år bidrog med 2500 kronor.32 Stora delar av den municipala verksamheten handla-

de alltså om att ordna praktiska bestyr, såsom ordning, renhållning och skott-

ning.33 Att de långsiktiga planerna var mer storslagna än så, framskymtar vid som-

liga tillfällen, till exempel då det år 1889 gavs i uppdrag åt municipalstyrelsen att 

iordningställa en plats där ‛stadsbesökande‛ kunde ställa av hästar och åkdon.34 

 

Bild 2: Sollefteå municipalsamhälle, 1880-talet. 

 
Anmärkning: Municipalsamhället Sollefteå på ett foto från 1880-talet. Lägg märke till att denna och 

föregående bild är tagen från ungefär samma vinkel. På båda bilderna syns Hallsta gård, det stora vita 

huset till vänster om vägen.  

Källa: Författarens bild- och vykortsarkiv.   

 

Åren runt 1890 fattades flera för den fortsatta utvecklingen strategiskt viktiga be-

slut. En sådan angelägen fråga var ägandet av den mark som samhället byggdes 

på. Municipalstyrelsen förde vid denna tid förhandlingar med jordägarna om att få 

köpa in den mark som enligt byggnadsplanen blivit utsedd till framtida torg, gator 

                                                 
32 Municipalstämmans protokoll 19/2 1888, A I, Sollefteå municipaldistrikts arkiv, SK. 
33 Till exempel, som ett av sina första uppdrag fick den nya hälsovårdsnämnden i uppgift att bestämma 

lämplig plats för en soptipp, eller som det hette: ‛plats för upplägg af soper, afträden och dylikt.‛ Mu-

nicipalstämmans protokoll 16/6 1889, A I, Sollefteå municipaldistrikts arkiv, SK. 
34 Municipalstämmans protokoll 16/6 1889, A I, Sollefteå municipaldistrikts arkiv, SK. Se även 19/12 

1886. 
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och andra allmänna platser. Men förhandlingarna gick trögt på grund av ‛det 

orimligt höga pris‛ som jordägarna ställde anspråk på, väl medvetna om samhäl-

lets behov att få köpa. Enligt beslut i juni 1889 skulle municipalstyrelsen istället 

söka tvångsinköpa marken med stöd av 1866 års expropriationsförordning – ett 

hot som medverkade till att affären med framgång kunde slutföras innan årets 

slut.35 För att klara inköpet rent ekonomiskt tog municipet ett lån på 30 000 kronor, 

vilket senare följdes upp av beslut om att torgplatsen skulle utgrävas och planeras, 

samt en stentrappa anläggas mot gatan.36  

   Viktiga under 1890-talet var även de ansträngningar som gjordes för att få Norr-

lands Trängbataljon förlagd till Sollefteå socken, i municipalsamhällets direkta 

närhet. Det sköttes via landskommunens kommunalstämma, bland annat genom 

inköp av mark som kostnadsfritt erbjöds staten om den valde att förlägga bataljo-

nen dit, vilket också blev verklighet från 1898.37 

   En tilldragelse av måhända kuriöst slag, men knappast oviktig som förstärkare 

av en gemensam känsla av framsteg och framtidstro, var införandet av elektrisk 

gatubelysning åren 1894-95, då kontrakt tecknades mellan municipet och Graning-

everkens AB om elkraft från Sollefteå Bruks elektricitetsverk.38  

   Badhus var en annan facilitet som så småningom erbjöds de boende – till på kö-

pet en stark symbol för ett välordnat, sunt samhälle. Den 2 november 1898 hölls ett 

sammanträde på Appelbergs hotell för att diskutera möjligheterna till ett varm-

badhus. Flera av municipets ledande män deltog, bland annat apotekaren Askberg 

och auditören Hugo Fahlén, och en kommitté tillsattes som skulle söka lösa finan-

sieringen. I förhandlingar med municipalstämman utverkade nämnda kommitté 

en gratis tomt för det påtänkta badhuset samt en utfästelse om att municipet skulle 

gå in och teckna aktier i ett blivande badhusbolag. Sammanlagt tecknades aktier 

för 14 800 kronor, inklusive municipets 8 500 kronor, och projektets förverkligande 

sattes igång. Badhuset invigdes slutligen den 21 november 1901. Men för att få 

pengarna att räcka till hade badhusbolaget då tvingats ta ett kompletterande lån 

hos municipet på 8000 kronor.39 Projektet genomfördes därför till största del med 

kommunala medel, även om initiativet och det bildade bolaget i formell mening 

var privatägt. 

   Trots de stora satsningar som gjordes, och de många nya regler som municipets 

invånare blev tvungna att följa, finns inget som tyder på att denna utveckling ska 

ha gett upphov till mer omfattande konflikter. Voteringar förekom inte alls, och 

besluten förefaller till övervägande del ha fattats i samförstånd.  

 

                                                 
35 Municipalstämmans protokoll 16/6 och 8/12 1889, A I, Sollefteå municipaldistrikts arkiv, SK. 
36 Municipalstämmans protokoll 18/5 1890 och 21/11 1892, A I, Sollefteå municipaldistrikts arkiv, SK. 
37 Se t.ex. Kommunalstämmans protokoll 12/2, 26/3, 17/9, 29/10 1893 och 25/2 1894, A I, Sollefteå lands-

kommuns arkiv, SK. 
38 Municipalstämmans protokoll 5/2 1894, A I, Sollefteå municipaldistrikts arkiv, SK. 
39 Se vidare Scherdin, 1986 för en närmare redogörelse för Sollefteå Badhusaktiebolag. 
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Utbrytningen till självständig köpingskommun 

Runt sekelskiftet 1900 utgavs under inflytande av nationalromantiken en uppsjö av 

förhärligande reseberättelser som i hurtfrisk ton manade läsaren att upptäcka det 

svenska landskapets storhet. Inte bara naturens skönhet framhölls utan likasom 

det av människan skapade. I Ångermanälvens ådal utgjorde Sollefteå en viktig 

hållplats för reseskildrarna. Resenären Peterson kom år 1894 till båts och fägnades 

av ‛ett storartadt intryck af mäktigt vild och på samma gång blid natur, som här 

möter ögat.‛ Det dåvarande municipalsamhällets faciliteter höll samma goda klass. 

På Appelbergs hotell bodde man ‛väl och äter gott‛ och från rummen hade man en 

‛härlig utsigt‛ ut över niporna.40 Några år senare, närmare bestämt 1897, företog 

signaturen W. M. C. en tågresa på den nyinvigda banan Härnösand – Sollefteå, och 

förtjustes även denne över allt det vackra som passerade förbi kupén på väg mot 

resans slutstation: 

 
 Under åskådande af denna härliga tafla närma vi oss Sollefteå station och samhälle - 

jag skulle vilja säga stad. Ty mången stad skulle afundas Sollefteå äfven dess på 

människoverk beroende ståtlighet, dess präktiga byggnader och öfverhuvud stadsli-

ka yttre gestalt.41  

 

Liknelsen med en stad var den finast möjliga som kunde göras, även om det fortfa-

rande var en bit kvar dit. De styrande i municipet närde emellertid tidigt avsikten 

att på sikt ingå till Kungl. Maj:t med en ansökan om att få bilda egen köpings-

kommun. Dessa planer uttalades explicit i skrift första gången under hösten 1895 

när bankkamrer Thure Engströmer, som var ledamot i municipalstyrelsen, anting-

en på eget bevåg eller mer troligt i samråd med andra i ledande ställning, tog kon-

takt med sin vän, trävaruhandlaren Hjalmar von Krusenstjerna i Tranås köping. År 

1882 hade Tranås köping utträtt ur Säby landskommun. Engströmer bad nu vän-

nen att samla så mycket information han kunde om köpingsbildningsprocessen 

där. Svaret kom i form av en diger lunta avskrifter, ‛hvaraf kan ses huru sakerna 

fortskreds här‛. Den anlände till Sollefteå i slutet av februari 1896 och sammanfat-

tades av von Krusenstjerna på följande sätt:  

 
Först utlyses kommunalstämma der församlingen ingår på att området får skiljas i 

kommunal – skole – och fattigvårdsafseende och utses en komité att hos kongl. majt. 

begära köpingsrättigheter. Denna ansökan ställes till Kongl. Maj:t, men insändes till 

Kon. Bfde för erhållande av dess tillstyrkan. I denna ansökan påpekas de motiv som 

kunna uppställas för det olämpliga att samhället är ihop med kommunen och det 

lämpliga uti att skiljas.42  

 

                                                 
40 Peterson, 1894, s. 43f. 
41 En tur på Hernösand-Sollefteå Järnväg, Hernösand, 1897, s. 15. 
42 Brev (inklusive bifogade avskrifter) från Hjalmar von Krusenstjerna till Thure Engströmer 17/2 1895, 

municipalnämnden, E I, Sollefteå municipaldistrikts arkiv, SK. 
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Vidare påpekade von Krusenstjerna det nödvändiga i att köpingsområdet inklusi-

ve gator, huvudesplanad och öppna platser skulle vara ‛tomtlagt‛ av lantmätare 

och avsöndrat från stamhemmanen.43 Kontakterna mellan Engströmer och von 

Krusenstjerna ska ses i ljuset av att köpingsbildningar vid denna tid alltjämt var 

något ovanligt, och speglar samtidigt att det fanns en osäkerhet över att det sakna-

des tydliga direktiv och mallar för hur man skulle gå tillväga. 

   Det formella beslutet att ansöka om köpingsrättigheter fattades därefter enhälligt 

på ett möte med municipaldistriktets ‛stämma‛ den 13 april 1896. Municipalstyrel-

sen fick i uppdrag att utarbeta en ansökan som sedan skulle sändas till länsstyrel-

sen och Kungl. Maj:t. I den framhölls bland annat hur intressena mellan lands-

kommunen och municipet alltmer drogs isär och vid en fortsatt förening skulle 

komma att ligga till grund för en stigande osämja inom kommunen. De ekonomis-

ka aspekterna var också viktiga. Municipet ville koncentrera de kommunala skatte-

intäkterna liksom brännvinsmedlen till det tättbebyggda området, vilket var omöj-

ligt så länge man ingick i landskommunen. Slutligen framhölls att det mesta redan 

var förberett för en skilsmässa genom att samtliga stadsstadgor ägde full tillämp-

ning inom distriktet.44  

   I enlighet med vad von Krusenstjerna rekommenderat i sitt följebrev ansökte 

municipet inte bara om delning av den borgerliga kommunen, utan också om att 

köpingen skulle få ha eget skoldistrikt.45 Vad man däremot inte gjorde var att in-

kludera lands- och kyrkokommunens beslutande organ i processen. Dessa tillfrå-

gades om municipets ansökan först i nästa led, efter remiss från länsstyrelsen, och 

till att börja med på en kommunalstämma den 25 oktober samma år. Tre linjer kom 

då fram hur man skulle ställa sig till köpingsbildningen. Den ena, som framfördes 

av kamrer Engströmer, gick ut på att villkorslöst tillstyrka. Den andra, framförd av 

handelsman Callin, att helt avstyrka. Den tredje, företrädd av lasarettssyssloman 

Neander, var en kompromiss som gick ut på att man skulle tillstyrka men endast 

på det villkoret att landskommunen och den påtänkta köpingen även i fortsätt-

ningen skulle bilda gemensamt fattigvårdssamhälle och ha gemensamma folksko-

lor.46 Neanders linje gick municipets strävan efter att bilda egen kommun till mö-

tes, men på sådana villkor att de kalkylerade fördelarna i stort sett skulle gå om 

intet. För landskommunen, å andra sidan, riskerade en kommundelning att bli en 

dyrbar historia, då den skulle tappa betydande delar av sitt skatteunderlag men 

samtidigt behålla större delen av utgifterna för fattigvård. De allra flesta under-

stödstagare bodde nämligen utanför municipalgränsen och skulle vid en köpings-

bildning bli kvar i landskommunen. 

                                                 
43 Brev (inklusive bifogade avskrifter) från Hjalmar von Krusenstjerna till Thure Engströmer 17/2 1895, 

municipalnämnden, E I, Sollefteå municipaldistrikts arkiv, SK. 
44 Municipalstämmans protokoll 13/4 1896, A I, Sollefteå municipaldistrikts arkiv, SK. Se även Sollefteå-

Bladet 16/4 1896. 
45 Municipalstämmans protokoll 13/4 1896, A I, Sollefteå municipaldistrikts arkiv, SK. 
46 Kommunalstämmans protokoll 25/10 1896, A I, Sollefteå landskommuns arkiv, SK. 
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   Municipets respektive den övriga kommunens intressen ställdes alltså mot var-

andra i en avgörande votering på kommunalstämman, som gav följande utfall: En 

seger för Engströmers och municipets linje.47 Vad som låg bakom valutgången ges 

närmare besked om i en reservation av Olov Neander, som var ordförande i kom-

munalnämnden. Denne protesterade mot beslutet till såväl form som innehåll. Alla 

röstberättigade borde inte ha fått delta i avgörandet, menade Neander, utan bara 

de som var skrivna utanför municipalområdet och således skulle bo kvar i lands-

kommunen efter en delning. En sådan uppdelning av röstägare ‛förvägrades‛ 

dock, möjligen av ordförande Huss – med påföljd att kommunalstämmans yttran-

de kom att spegla municipalinvånarnas syn på saken, snarare än dem som verkli-

gen berördes.48 Röstfördelningen inom kommunen var nämligen sådan att cirka 

två tredjedelar av samtliga röster innehavdes av personer i municipaldistriktet. 

Genom att reservera sig hoppades Neander ändå kunna ‛belysa frågan‛ för Kungl. 

Maj:t och visa på ‛minoritetens rättmätiga fordran‛. ‛Orsaken hvarför sökandena 

vilja bilda köping utan dessa villkor kan ej förklaras vara annan än den, att dermed 

till mindre eller större del blifva befriade från dessa bördor till de öfrigas nack-

del.‛49 Valutgången visar på ett tydligt sätt hur problematiskt det kunde bli med en 

‛kommun i kommunen‛, när lojaliteter ändrades och intressen gick isär. Till saken 

hör att kommunalstämmans ordförande, kronofogde Anders Huss, tillika var ord-

förande i municipalstyrelsen och en stark pådrivare av köpingsbildningen. 

   Den kyrkliga kommunen tog upp samma fråga till behandling några veckor se-

nare, den 15 november, vilket kom att utvecklas till en repris av kommunalstäm-

man. Argumenten och positionerna var i stort sett samma, enda skillnaden var att 

det nu huvudsakligen gällde konsekvenserna för skolan. Huss och Engströmer 

uppträdde åter som starka förespråkare för en delning i två separata skoldistrikt, 

på municipets villkor, medan Neander och företrädare för övriga delar av kom-

munen förespråkade ett fortsatt gemensamt skolväsende. På kommunalstämman 

hade valdeltagandet, trots frågans vikt, varit påfallande lågt, bara 46 röstande, 

varav de flesta (32 stycken, om vi får tro Neander) bodde inom municipaldistriktet. 

Nu var uppslutningen från kommunens övriga delar betydligt större. Likväl dikte-

rades utgången av de större röstägarna inom municipet som med 9128 fyrkar av 15 

röstande mot 7647 fyrkar av 49 röstande drev igenom ett bifall.50  

                                                 
47 För Engströmers linje (villkorslöst bifall): 11198 fyrkar av 31 röstande. För Neanders linje (villkorat 

bifall): 4701 fyrkar av 15 röstande. Enligt gällande regler baserades den kommunala rösträtten på bes-

kattningsbar inkomst och graderades i den så kallade fyrkskalan, där varje fyrk eller röst motsvarade ett 

penningbelopp. Det innebar att ju mer man tjänade, desto fler röster fick man. Se vidare Nydahl, 2010, 

för en utförligare genomgång av rösträttssystemet. 
48 Kommunalstämmans protokoll 25/10 1896, A I, Sollefteå landskommuns arkiv, SK. Enligt Neanders 

reservation talade alla på stämman som bodde utanför municipaldistriktets gränser för att särskilda 

villkor skulle ställas i fråga om den framtida organiseringen av fattigvård och skola.  Från municipaldi-

striktet däremot talade alla utom en för ett tillstyrkande utan villkor.  
49 Kommunalstämmans protokoll 25/10 1896, A I, Sollefteå landskommuns arkiv, SK. 
50 Sollefteå-Bladet 19/11 1896; Kyrkostämmans protokoll 15/11 1896, KIIa, Sollefteå kyrkoarkiv, HLA. 
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   Utfallen på kommunal- och kyrkostämmorna visar tydligt på den omständighe-

ten att municipets ledande män också var de ledande i landskommunen. Möjligen 

är det också en förklaring till varför mobiliseringen var så pass svag, när det gällde 

att bevaka landskommunens intressen, att bönder och andra röstägare utanför 

municipalgränsen under lång tid hade vant sig vid att inte behöva agera och delta i 

den lokala politiken. Detta blev emellertid problematiskt när man hade olika agen-

dor på olika håll i kommunen.51   

   Nästa instans att yttra sig var länsstyrelsen. Den framhöll i sitt utlåtande att en 

fortsatt förening inom den gamla landskommunen skulle ge upphov till konflikter 

och allmänt verka hindrande för en sund kommunal utveckling. Municipaldistrik-

tet bedömdes även vara tillräckligt stort med avseende på såväl skatteförmåga som 

invånarantal för att kunna bilda egen kommun. Därför tillstyrktes köpingsbild-

ningen.52  

   Ansökan gick därefter vidare till Kammarkollegiet som skulle utarbeta ett vägle-

dande betänkande till regeringen. Först nu stötte köpingsplanerna på patrull. Be-

tänkandet presenterades i maj månad 1898 och under givna förutsättningar av-

styrktes en kommundelning. Stor vikt lades vid en under samma vår till Kungl. 

Maj:t inskickad skrivelse som hade författats av kyrkoherden i Sollefteå pastorat, J. 

U. Åkerberg och lasarettssyssloman Neander, samt undertecknats av 52 boende 

utanför municipaldistriktet. I den framhölls att en köpingsbildning under rådande 

omständigheter skulle föra med sig en drastisk ökad osämja i området ‛för den 

händelse den till röstetalet starkare parten finge afkasta de tyngsta bördorna på 

den svagare, på sätt här skulle ske.‛53 På det hela taget framfördes två skäl för 

Kammarkollegiets avslag, det ena att municipet praktiskt taget hade kört över 

resten av landskommunen och inte tagit hänsyn till konsekvenserna av en kom-

mundelning, den andra av mer formell karaktär att vissa uppgifter saknades i det 

underlag som medföljde ansökan.54 

   Det oväntade bakslaget dryftades vid en middag med municipalstämman på 

Appelbergs källare samma månad, maj 1898. Landskommunens ekonomiska för-

luster tillbakavisades då som rent ‛obevisade antaganden‛. Den allmänna mening-

en var som tidigare att ‛ett större samhälle, sådant som vårt, ej kan med nuvarande 

förhållanden erhålla någon verklig utveckling‛, och man stod fast vid att köping-

en, när den förr eller senare kom till stånd, borde få ha både eget skolväsende och 

                                                 
51 Jfr en notis i Sollefteå-Bladet år 1902, inför landskommunens första stämma efter den då verkställda 

kommundelningen, som manade till högre deltagande för att fylla tomrummet : ‛<och då nu sockne-

männen själfva få styra och ställa såsom dem bäst synes, böra de vänja sig att redan från början så 

mangrant sig göra låter närvara vid stämmorna och att betrakta äfven smärre frågor såsom ägande 

betydelse.‛Sollefteå-Bladet 29/3 1902. 
52 Se uppgifter i Sollefteå-Bladet 8/12 1899. 
53 Sollefteå-Bladet 13/5 1898. 
54 Sollefteå-Bladet 13/5 1898. 
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egen fattigvård.55 Trots allt fanns nu ändå en medvetenhet om att man var tvungna 

att agera för att bryta det dödläge som uppstått. Man får intrycket av att det pågick 

en febril aktivitet under dessa majveckor för att så snabbt som möjligt komma på 

banan igen med en ny ansökan. Municipalstyrelsen vidtog åtgärder för att rätta till 

de formella bristerna i underlaget. Och när det gällde knäckfrågan, den om förhål-

landet till landskommunen, beslöts på stående fot att municipet skulle ge ett ‛er-

bjudande‛ om 30 000 kronor i kompensation för de påstådda förlusterna.56  

   Försedd med en kompromissvilligare ton skickades ansökan in på nytt. Det ut-

fästa beloppet på 30 000 kronor visade sig också bli en vinnande strategi. Kammar-

kollegiet tillstyrkte vid förnyad prövning och i november 1899 beviljades de sökta 

köpingsrättigheterna av Kungl. Maj:t. Den delen som gällde att få bilda eget skol-

distrikt avslogs dock, skolväsendet skulle alltså fortsatt vara gemensamt. Beslutet 

gällde dessutom under förbehåll att vissa villkor uppfylldes, varav det viktigaste 

att municipet fullgjorde sitt åtagande om ekonomisk ersättning till moderkommu-

nen. När köpingsrättigheterna skulle träda i kraft fastställdes inte, bara att munici-

pet hade maximalt tio år på sig att uppfylla villkoren.57  

   Genom sitt ‛erbjudande‛ hade municipet som synes lyckats med föresatsen att 

successivt pressa köpingsfrågan framåt, så att det inte längre var ett möjligt alter-

nativ för landskommunen att neka en delning. Detta trots att landskommunens 

stämmor aldrig hade tillfrågats, än mindre accepterat den utfästa kompensationen. 

Municipalstämman lät dock, i enlighet med tidigare fattat beslut, utfärda en skuld-

förbindelse på 30 000 kronor som på eget initiativ överlämnades till kommunal-

nämndens ordförande i Sollefteå landskommun.58  

   Den fortsatta processen kom nu enbart att handla om den ekonomiska uppgörel-

sen. Landskommunens stämma tog ställning till erbjudandet senare under hösten, 

i ett läge då handlingsutrymmet var starkt kringskuret. Att municipet på egen 

hand fastställt ett belopp gillades inte. Men en delning av kommunen skulle utan 

tvivel bli av. Frågan var bara när och under vilka premisser?59 Frågan om kompen-

sation överlämnades slutligen till en för köpingen och landskommunen gemensam 

kommitté att komma överens om i godo under år 1902.60 

   Dessförinnan, i september 1898, hade den nya lagen om municipalsamhällen 

tagits i bruk, vilket dock inte fick någon annan praktisk betydelse än ett namnbyte, 

exempelvis från ‛municipalstyrelse‛ till ‛municipalnämnd‛.61 I praktiken hade ju 

Sollefteå distrikt fungerat som ett municipalsamhälle ända sedan 1880-talet. 

                                                 
55 Sollefteå-Bladet 17/5 1898; Municipalstämmans protokoll 15/5 1898, A I, Sollefteå municipaldistrikts 

arkiv, SK. 
56 Municipalstämmans protokoll 15/5 1898, A I, Sollefteå municipaldistrikts arkiv, SK. 
57 Sollefteå-Bladet 28/11, 1/12, 5/12 och 8/12 1899. 
58 Municipalstämmans protokoll 30/9 1900, A I, Sollefteå municipaldistrikts arkiv, SK. 
59 Kommunalstämmans protokoll 4/11 1900, A I, Sollefteå landskommuns arkiv, SK. 
60 Kommunalstämmans protokoll 31/3 och 26/10 1902, A I, Sollefteå landskommuns arkiv, SK; Kommu-

nalstämmans protokoll 23/4 1902, A I, Sollefteå köpings arkiv, SK. 
61 Municipalstämmans protokoll 25/9 1898, A I, Sollefteå municipaldistrikts arkiv, SK. 
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Sollefteå blir köping 

Sollefteå municipalsamhälle ombildades till egen köpingskommun första januari 

1902 och hade året efter 1286 invånare.62 Den nya köpingen jämställdes administra-

tivt med andra landskommuner, med kommunalstämma som högsta beslutande 

organ, utom med avseende på rösträtt och skatteuttag där förordningen om kom-

munalstyrelse i stad skulle gälla. Kamrer Engströmer, som varit något av spindeln 

i nätet i köpingsfrågan, valdes med stor majoritet till kommunalstämmans förste 

ordförande.63 

   Förenklat såg de ekonomiska konsekvenserna av köpingsbildningen ut på föl-

jande sätt: Landskommunen fick kvar 70 procent av invånarna men bara 30 pro-

cent av skatteunderlaget. Köpingen fick på motsvarande sätt 70 procent av skatte-

underlaget men bara 30 procent av invånarna. Den kyrkliga kommunen berördes 

inte, eftersom skolväsendet undantagits, men för landskommunen blev fattigvår-

den relativt sett mer betungande än tidigare. För detta gavs dock viss kompensa-

tion, i enlighet med det avtal som träffades med köpingen under 1902.  I praktiken 

led landskommunen ingen större nöd. Visserligen kom utdebiteringen av skatter 

för de flesta år att ligga något högre än köpingens, men ändå på en låg nivå jämfört 

med många angränsade kommuner.64 Dessutom kunde landskommunens invånare 

dra nytta av köpingens service utan att behöva betala för den.65  
   För den nya köpingen var den största förändringen mot tidigare, utöver självsty-

ret, att man kunde koncentrera den borgerliga kommunens skatteintäkter till kö-

pingsområdet, samt att brännvinsmedlen inte längre behövde delas med lands-

kommunen. Brännvinsintäkter kom att bli en synnerligen viktig inkomstkälla, och 

redan vid första kommunalstämman, som gick av stapeln på Hotell Rosenqvist 

den 12 februari 1902, beslöts att köpingen skulle gå in med en ansökan till Kungl. 

Maj:t om att få ‛stadsrättigheter‛ i brännvin, det vill säga samma rätt som städer 

att ordna brännvinsförsäljningen i ett kommunalt monopolbolag.66 Tidigare hade 

man under några år på 1880- och 1890-talen i mindre skala kringgått regelverket, 

på så sätt att några av municipets ledande män med kamrer Engströmer i spetsen, 

privat hade ropat in rättigheterna på offentlig auktion, för att sedan överlämna 

vinsten till kommunen. Nu kunde man ordna detta på mer formell väg, och utöka 

verksamheten. Stadsbolaget för det som i Sollefteå-Bladet liknades vid att vara ‛vårt 

                                                 
62 BiSOS, serie U, Kommunernas fattigvård och finanser för år 1903. 
63 Kommunalstämmans protokoll 4/3 1902, A I, Sollefteå köpings arkiv, SK. 
64 År 1914 var till och med landskommunens utdebitering lägre än köpingens, 4,55 respektive 5,15 

kronor per 100 kronor beskattningsbar inkomst. 
65 Fördelningen av skatteunderlag och befolkning är angivet som det såg ut vid tiden för kommundel-

ningen 1902, till exempel var antalet fyrk år 1901 för köpingen 61903 (69,9%) och för landskommunen 

26659 (30,1%). År 1903 var samma proportioner 29,9% respektive 70,1%. Sistnämnda år hade köpingen 

1272 invånare (30,1%) och landskommunen 2950 invånare (69,9%). BiSOS, serie U, Kommunernas fat-

tigvård och finanser, löpande serie 1900-1917; Fyrktalslängder, Sollefteå landskommuns arkiv, SK. 
66 Kommunalstämmans protokoll 12/2 1902, A I, Sollefteå köpings arkiv, SK. 
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lifselixir‛ blev sedermera verklighet från och med 1903.67  Och det var inte småpo-

tatis det rörde sig om. Totalt sett skulle brännvinsintäkterna komma att vara större 

än skatteintäkterna ända fram till 1914, allra mest de första åren, jämförelsevis tre 

gånger större år 1904. Om man ser till samtliga intäkter svarade brännvinsmedlen 

för 49 procent under perioden 1905-10 och 25,5 procent under perioden 1911-16, 

vilket under hela perioden motsvarar drygt 32 procent av samtliga inkomster eller 

28 procent av samtliga utgifter. I reda pengar handlade det om mer än 600 000 

kronor i influtna medel som kunde användas dels för att hålla ett lågt och förmån-

ligt skattetryck och på så vis locka till sig bofasta och köpmän, dels för att satsa på 

köpingens fortsatta utveckling till stad.68 

   Förutom de ekonomiska aspekterna fanns det också praktiska fördelar med kö-

pingsblivandet. År 1895 hade Sollefteås första tidning, Sollefteå-Bladet, påbörjat sin 

utgivning, på sätt och vis som en del i själva tätortens utveckling. För den var kö-

pingsbildningen en viktig sak som skulle underlätta för att snabbare nå ut med 

nyheter och tillgodose ‛allmänhetens billiga fordringar‛. I väntans tider, december 

1901, formulerade sig redaktören på följande sätt: ‛Man har hopp – om också ett 

svagt – om att denna fråga skall i dagarna blifva löst. Sker så, gifves därmed en 

utväg ur de svårigheter, som hittills hämmat tidningens utveckling.‛69 Vad det 

handlade om var att tidningen, som läget var, måste tryckas på annan ort, först 

Örnsköldsvik, sedan Östersund. Det berodde på att tryckerier enligt gällande 

tryckfrihetsförordning bara fick anläggas i städer eller köpingar.70 Så snart Sollefteå 

förklarades för köping skulle man enligt redaktören ordna med ett eget tryckeri, ett 

löfte som infriades. I maj 1902 var tryckpressen på plats och den 17:e samma må-

nad trycktes det första numret. 

   Alla var dock inte lika imponerade som Sollefteåborna själva över den nya kö-

pingen. När fröken Anna Lindhagen sommaren 1901 på uppdrag av Svenska tu-

ristföreningen gjorde en resa uppför Ångermanälven för att ‛upptäcka dess sköna 

naturpoesi‛ passerade hon Storgatan.71 Reseskildringen publicerades i föreningens 

tidsskrift våren 1902, lagom till ortens nyvunna status som köping. Läsningen var 

emellertid inte munter för stolta Sollefteåbor. En liten plump i all Ådalens härlig-

het, betitlade hon ‛denna ganska prosaiska köping‛, som för den känsliga besöka-

ren framstod som motsatsen till pittoresk.72 Förutom växande samhällens ‛så van-

liga osköna anordningar‛ var här ‛öfverflygladt‛ av förtäringsställen i alla dess 

upptänkliga former. Visserligen kunde man ju ‛rusa förbi allt detta med tillstängd 

själ och icke öppna den för intryck, förrän man väl sitter på ångbåten.‛ Men, kon-

                                                 
67 Sollefteå-Bladet 28/6 1902. 
68 BiSOS, serie U, Kommunernas fattigvård och finanser, löpande serie 1900-1917. 
69 Sollefteå-Bladet, se prenumerationsannons införd i ett flertal nummer december 1901-januari 1902. 
70 Jfr Andersson, 1999, s. 123. Om Elmhults tidning med samma bekymmer. 
71 Anna Lindhagen (1870-1941) var dotter till riksdags- och ämbetsmannen Albert Lindhagen, som var 

en av arkitekterna bakom stadsstadgornas utformning samt stadsplaneringen av Stockholm under 

1800-talets senare hälft. 
72 Lindhagen, 1902, s. 166. 
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staterade hon vidare, ‛då man är i en sådan naturstämning blir man intolerant mot 

allt, som icke riktigt stämmer öfverens därmed. Den som därför bara kunde kom-

ma upp igen till öfre Ådalen utan att passera Sollefteå!‛73 

 

Bild 3: Sollefteå köping, cirka år 1900. 

 
Anmärkning: Köpingen Sollefteå på ett vykort, poststämplat 1906. Den alltmer stadsliknande Storgatan 

hade nu försetts med trottoarkant. Fortfarande saknade de flesta hus panelbeklädnad, men det skulle 

inom kort komma att åtgärdas. 

Källa: Författarens bild- och vykortsarkiv.   

 

Det aktuella stycket återgavs i Sollefteå-Bladet den 19 mars samma år, följt av redak-

törens kommentar: ‛Ensidigt, eller hur?‛ Men, fortsatte han, denna ensidighet 

hade också ett värde. Man fick inte bli hemmablind. I ett längre inlägg några dagar 

senare förklarade samme redaktör den bristande skönheten med att då en gång 

‛vid sidan af landsvägen reste sig en och annan byggnad, ingen tänkte då på att af 

denna början skulle blifva hvad nu är.‛ 

 
Sollefteå är, tro vi, ännu icke hvad det skall bli. Hvarje stad och köping är en plump, 

åtminstone på kartan, och Sollefteå skall nog inom en icke alltför aflägsen framtid bli 

en plump, som alldeles icke skall behöfva skämmas vid jämförelse med de andra 

plumparna.74  

 

De höga tomtpriserna längs med Storgatan, cirka 50 öre per kvadratfot, var en 

bidragande faktor till att det byggdes tätt och trångt, på grund av att ägarna för att 

få det att gå ihop var tvungna göra sig största möjliga nytta av sin mark. ‛Allt efter 

tillväxten började emellertid tankarne på framtiden starkare göra sig gällande. Men 

icke kunde man i skönhetens namn allena tvinga dem som dessförinnan byggt sina 

                                                 
73 Lindhagen, 1902, s. 166. 
74 Sollefteå-Bladet 26/3 1902. 
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hus eller förvärfvat sig tomter att göra om allesammans.‛75 Man var helt enkelt 

tvungen att ge sig tåls en tid, var redaktörens budskap till läsarna, fyllt av opti-

mism och tro på framtiden.  

   Ämnet engagerade. En anonym insändarskribent ställde någon månad senare, 

den 28 maj, i samma tidning frågan om Sollefteå hade en stadsplan och om den i så 

fall var tillfredsställande, där han menade att många Sollefteåbor haft svårt att 

skilja mellan ‛det temligen fult bebyggda samhället‛ och det ‛ständiga lofsjung-

andet om den härliga Sollefteådalen.‛ Husen var byggda enligt gammalt stadsma-

nér, tätt intill varandra. Några träd eller grönytor siktades inte så långt ögat kunde 

se, däremot fanns det gott om fula och skräpiga bakgårdar. Insändarskribentens 

ambitioner var stora. Enligt denne hade Sollefteå med sitt läge förutsättningar att 

bli en av Sveriges vackraste småstäder, ett paradis, ‛om intet förfuskades.‛76 

   De styrande i köpingen var knappast omedvetna om den kritik som yppades, 

men kunde inte just gärna be privata fastighetsägare att riva eller bygga om sina 

hus exteriörer. Det fick man förlita sig till att framstegsandan skulle mana till på 

frivillig väg. Däremot tillsattes för allas trevnad sommaren 1902 en ‛köpingsträd-

gårdsmästare‛ som skulle sköta de kommunala planteringarna, liksom man bygg-

de vidare på planeringen av de allmänna platserna.77  

   Det ekonomiska tänket och ambitionerna hade vid denna tid växlats upp, från 

1880-talets enstaka tusenlappar till projekt som krävde hundratusentals kronor. En 

viktig fråga på dagordningen åren kring sekelskiftet var hur man skulle trygga 

vattenförsörjningen samt ordna med en bättre renhållning.78 Denna fråga lyftes av 

municipalstyrelsen våren 1901 genom tillsättande av en kommitté under ledning 

av kapten Hårleman, vilken skulle utarbeta och lägga förslag om anläggande av 

kommunala vatten- och avloppsledningar.79 Kommitténs betänkande och förslag 

presenterades sommaren 1902. Just då beboddes köpingen av 1200 till 1300 invåna-

re. Men vattenledningssystemet dimensionerades för att klara en framtida tillväxt 

upp till 5000 invånare. Den sammanlagda kostnaden beräknades till 200 000 kro-

nor, men då ingick också kostnaden för anläggande av en strandgata.80 Ritningarna 

hade utarbetats av en av tidens auktoriteter på området, vattenbyggnadsingenjö-

ren Johan Gustaf Richert, och godkändes av köpingens kommunalstämma senare 

under året.81 

                                                 
75 Sollefteå-Bladet 26/3 1902. 
76 Sollefteå-Bladet 28/5 1902. 
77 Sollefteå-Bladet 27/8 1902. 
78 För en detaljrik och ingående redogörelse för ‛sundhetspolisen‛ August Gerdins kamp för renlighet 

och dygd i köpingen Sollefteå under tidigt 1900-tal, se Alm, 2008. 
79 Municipalstämmans protokoll 15/4 1901, A I, Sollefteå municipaldistrikts arkiv, SK. 
80 Kommunalstämmans protokoll 3/12 1902, Sollefteå köpings arkiv, SK. Se även Sollefteå-Bladet 9/7 1902. 
81 Johan Gustaf Richert (1857-1934) var ingenjör vid Göteborgs byggnadskontor fram till 1897, grundade 

därefter Vattenbyggnadsbyrån (VBB) och tilldelades 1903 den första professuren i vattenbyggnadskonst 

vid tekniska högskolan i Stockholm. 
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   En annan stor affär genomfördes år 1903, då köpingen förvärvade nedlagda Sol-

lefteå Bruk med inventarier och mark för cirka 400 000 kronor. I köpet ingick det 

elektricitetsverk som sedan tidigare försåg tätorten med belysning, och som nu 

istället blev kommunalägt.82 År 1906 byggdes det om och moderniserades för 

120 000 kronor. Köpet öppnade också upp möjligheter att kunna erbjuda staten 

gratis mark för Västernorrlands regemente, om det förlades till Sollefteås närhet 

istället för till Härnösand. Denna sak var föremål för ett flertal påstötningar från 

köpingens sida under åren 1903-1905, först genom avsiktsförklaringar, sedan ge-

nom konkreta löften om ekonomiskt stöd i form av mark, vatten- och elektricitets-

ledningar.83 Först sommaren 1905 stod klart att de gjorda uppoffringarna hade 

burit frukt, och att Sollefteå ‛vunnit‛ matchen mot Härnösand om regementets 

framtida placeringsort. 

   Köpingens offensiva investeringar, liksom militärens successivt tilltagande verk-

samhet på platsen – regementets nya lokaler togs i bruk år 1911 – gav på sikt ut-

delning i form av fler boende i området och framförallt en ökad efterfrågan på 

konsumtionsvaror. Skattetrycket pendlade under hela tiden som köping mellan 4 

och 5,50 kronor per beskattningsbar hundralapp, oftast kring 5 kronor, varav den 

borgerliga kommunen konstant tog ut 2,80 kronor.84 Det innebar att Sollefteå kö-

ping var en utpräglad lågskattekommun. Brännvinspengarna var en del i förklar-

ingen. Därtill kom att skatteunderlaget steg kraftigt, framförallt under 1910-talet, 

vilket ökade intäkterna utan att skatten behövde höjas. Intäktsökningarna berodde 

också, till en del, på avgifter för elektricitetsverket och vattenledningen, det vill 

säga att de gjorde investeringarna i början av seklet började betala av sig. Till ex-

empel hade man år 1914 hela 57 119 kronor i avgiftsintäkter. Trots de dryga utgif-

terna var därför den kommunala ekonomin stabil, och på utgiftssidan satsades mer 

på det mesta i motsvarande grad som intäkterna flöt in.85  

   Så återstod det sista steget på trappan, det från köping till stad, och de anpass-

ningar som behövde göras för att nå målet. År 1910 gick köpingen på frivillig väg 

över från kommunalstämma till kommunalfullmäktige, eller stadsfullmäktige som 

man nog själva ville se det som, fortsatt med Engströmer som ordförande.86 För att 

kunna fylla ut kostymen och göra sig värdig en stads namn, var det också en förut-

sättning att köpingen växte, såväl sett till budgetens storlek som till antal invånare. 

En bra bit på väg var man redan. Vid ingången till år 1914 var det totala antalet 

invånare i köpingen 2557 stycken, det vill säga cirka dubbelt så många som vid 

tiden för köpingsbildningen tio år tidigare, och skatteunderlaget hade vuxit till 

                                                 
82 Det avgörande beslutet om inköp av Sollefteå Bruk fattades med följande röstsiffror: Ja = 1563 fyrk av 

48 röstande, Nej = 761 fyrk av 17 röstande. Kommunalstämmoprotokoll 19/8, 11/11 och 9/12 1903, A I, 

Sollefteå köpings arkiv, SK. 
83 Kommunalstämmans protokoll 27/4 1903, 23/3 1904 och 29/3 1905, A I, Sollefteå köpings arkiv, SK.  
84 Variationen mellan åren berodde på kyrkostämmans utdebiteringar. 
85 BiSOS, serie U, Kommunernas fattigvård och finanser, löpande serie 1900-1917. 
86 Valet genomfördes med slutna sedlar och direktval av kandidater. Kommunalfullmäktigeprotokoll 

19/1 1910, A I, Sollefteå köpings arkiv, SK. 
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över 1,3 miljoner kronor, även det en fördubbling under samma tidsperiod.87 Del-

vis var det en följd av tätortens egen växtkraft, delvis en följd av att köpingen år 

1912 hade förvärvat ett stort markområde, som indelningsmässigt tillhörde Sollef-

teå landskommun. Genom en gammal beprövad metod – markköp – säkrades för-

utsättningarna för en kommande stadsbildning. 

 

Bild 4: Sollefteå stad, 1910-talet 

 
Anmärkning: De flesta hus längs Storgatan byggdes av trä, men det förekom även en del stenbyggnader. 

Källa: Författarens bild- och vykortsarkiv. 

 

Den 8 februari 1915 fattade kommunalfullmäktige beslut om att söka stadsrättighe-

ter för köpingen, dock inte med egen jurisdiktion (man avsåg även fortsättningsvis 

att kvarstå under landsrätt).88 Det som väntade var en mindre komplicerad process 

än inför köpingsbildningen, eftersom det denna gång inte handlade om att bryta 

sönder en redan existerande kommun. Förutom stoltheten var den största omställ-

ningen med en stadsbildning, att man skulle skiljas ut från Sollefteå tingslags väg-

hållningsdistrikt, för vilket kompensation skulle erläggas. I övrigt var detta en 

fråga mellan den sökande köpingen och staten. Kammarkollegiet tillstyrkte stads-

bildningen i en utredning, som presenterades i november 1916, vilket sedermera 

också blev regeringens beslut vid årets sista konselj.89 Tiden från det att beslut om 

stadsansökan fattades i kommunalfullmäktige till det att stadsrättigheterna trädde 

i kraft tog sålunda mindre än två år. 

                                                 
87 BiSOS, serie U, Kommunernas fattigvård och finanser år 1903 och 1913. 
88 Kommunalfullmäktigeprotokoll 8/2 1915, A I, Sollefteå köpings arkiv, SK. 
89 Sollefteå-Bladet 11/11 och 30/11 1916, referat av Kammarkollegiets utredning. 
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Avslutande diskussion 
Vi har i denna artikel följt Sollefteås utveckling från oreglerad tätort i början av 

1880-talet till bildandet av egen stadskommun år 1917. Syftet har varit att ur ett 

lokalt perspektiv närstudera en modern stadsbildningsprocess och peka på aspek-

ter som kan vara intressanta för fortsatt forskning.  

   Vad som först och främst står klart är att den snabba och framgångsrika utveck-

lingen till betydande del drevs på av invånarnas egna ambitioner, beslut och – inte 

minst – en okuvlig framstegs- och framtidstro. Tiden som municipalsamhälle un-

der 1880- och 1890-talen lade på avgörande sätt grunden för den fortsatta utveck-

lingen efter sekelskiftet, genom att det inom municipets organisatoriska former 

etablerades en arena för strategiska beslut, såsom markinköp och planreglering. 

Viktigt var också att det under municipaltiden formades en egen identitet som var 

starkare än samhörigheten med landskommunen. 

   Det är också tydligt hur de stegvisa, så att säga ‛befordransmöjligheterna‛ bi-

drog till tätortens utveckling genom att de gjorde det möjligt för dess ledande poli-

tiker att ständigt sträva mot ett realistiskt mål. Så snart ett mål infriats, höjdes med 

ens blicken till nästa steg på trappan. Tidigt hystes drömmar om att Sollefteå så 

småningom skulle bli stad. När köpingen trädde i kraft år 1902, innebar det rent 

konkret att finanserna stärktes, främst genom att man då kunde få stadsrättigheter 

i brännvin, vilket kom att ligga till grund för flera stora satsningar under det påföl-

jande decenniet, med den eftertraktade stadsbildningen som mål.   

   Det utan tvekan största och svåraste steget att ta var från municipalsamhälle till 

köping, när frigörandet från landskommunen skulle ske. Municipalsamhällets tes, 

att tätorten inte kunde fortsätta utvecklas om den inte fick sin kommunala frihet, 

ställdes mot landskommunens farhågor att bli förlorare på en delning. I det här 

undersökta fallet klarade sig landskommunen relativt bra. Men man kan tänka sig, 

att om kommundelningen riskerat att slå undan fötterna för den ena parten, så 

hade saken komplicerats, möjligen rent utav lett till ett annat utfall. Man kan också 

spekulera kring två andra potentiellt försvårande omständigheter. Den ena i de fall 

det fanns konkurrerande tätorter inom samma landskommun, som kunde ge upp-

hov till revirtänkande om vilken av de båda som skulle vara huvudort. Den andra 

gäller främst från den tid då den lokala politiken partipolitiserades, då en kom-

mundelning kunde få politiska konsekvenser i form av ändrade majoritetsförhål-

landen i den gamla respektive nya kommunen, med därtill hörande intressekon-

flikter. Ingen av de båda senare aspekterna var dock aktuella för Sollefteås del.  

   En aspekt, som återstår att utreda, är samspelet mellan det som ägde rum på 

lokal nivå och statens syn på kommunala indelningar. Till exempel vad det berod-

de på att så många stadsrättigheter beviljades under 1910-talet jämfört med under 

föregående och närmast följande decennier. En tänkbar förklaring, utifrån lokala 

förhållanden, kan vara variationer i söktrycket, att många av de samhällen som 

blev municipalsamhällen på 1880-talet precis som Sollefteå var mogna för att ta det 

sista steget under 1910-talet. En annan förklaring kan vara att statens inställning till 
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kommundelningar förändrades över tid och att det var lättare att få gehör för 

kommunala utbrytningar under vissa tider än andra. Att 1940- och 1950-talen ut-

gör en brytpunkt, då kommundelningar enligt ny lagstiftning började ersättas av 

sammanslagningar, är känt i tidigare forskning. Men hur – och när – kom denna 

omsvängning till uttryck i utredningarna om ansökta municipal-, köpings- och 

stadsrättigheter? 

   I artikeln har visats att bakom Sollefteås utveckling till stad låg ett mer än kvarts-

sekellångt, målmedvetet arbete av dess ledande politiker. Man kan göra det lätt för 

sig och se det som en närmast naturgiven utveckling där framgången för vissa 

orter serverades dem på fat medan andra hade sämre förutsättningar. Och givetvis 

är det så, att ekonomiska villkor hade avgörande betydelse för den urbanisering 

som låg till grund för de nya tätorternas tillväxt, däribland Sollefteås. Men kan det 

ensamt förklara hur långt en tätort nådde på den kommunala trappan? Eller kan 

det också behöva vägas in andra faktorer, som förekomsten av ett framsynt poli-

tiskt entreprenörskap, som såg till att de materiella förutsättningarna infann sig? 

Som vågade ta en risk och satsa stort, sikta högt? Något entydigt svar kan inte ges, 

här nöjer vi oss därför med att peka på behovet av mer forskning kring detta. 
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