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1. Inledning 

Det industriella genombrottet i Sverige, som ekonomiska historiker brukar fastlägga till 

perioden 1870-1920, innebar stora förändringar på samhällets alla plan.
1
 Landet blev allt mer 

industrialiserat, urbaniserat och moderniserat och de nya strukturerna påverkade allt och alla  

– såväl på det nationella, regionala och lokala planet som på det individuella!  

 

Det var också under denna tid som man började exploatera Norrlands råvarutillgångar på 

allvar. I denna på många sätt underutvecklade och fattiga landsdel fanns de naturresurser som 

skulle lägga grunden till den nya, rika välfärdsstaten Sverige och dess framgångar på 

världsmarknaden. När efterfrågan på sågade trävaror växte i Västeuropa samlades resursstarka 

aktörer i det skogsrika Norrland och sågar anlades, flottleder rensades och människor lämnade 

helt eller delvis jordbruket för ett marknadsinriktat arbete i skogsbolagens tjänst.
2
 Norrland 

utvecklades snabbt till landets ledande industriprovins och blev en viktig del av den nya 

Sverigebild som växte fram i samband med industrialiseringen. I detta ”framtidsland” skulle 

människor bosätta sig och därifrån skulle rikedomarna spridas över nationen.
3
  

 

Men parallellt med denna optimism fanns också en fruktan för att förändringarna skulle 

förstöra det agrara samhällets gamla värden. Naturligheten och den religiösa moralen kunde 

gå förlorad och den politiska utvecklingen, där allt fler från de oprivilegierade 

samhällsgrupperna, exempelvis borgare och arbetare, gjorde anspråk på ett större politiskt 

inflytande, hotade väl invanda hierarkier och maktstrukturer.
4
 Skogsbolagens snabba uppköp 

av skogsfastigheter i Norrland ledde till att missnöjet och misstänksamheten mot de 

industrikapitalistiska krafterna ökade, framför allt bland konservativa och socialliberala 

grupper. Bolagskritiska röster fanns också bland socialisterna, men deras kritik riktade till 

största delen in sig på kapitalets utsugning av proletariatet och bolagens arbetsgivarroll där 

den socialistiska kampen för förbättrade arbetsrättsliga villkor var central. 

 

Som en följd av denna omvälvande utveckling i den norra landsdelen, blev den så kallade 

Norrlandsfrågan en angelägen fråga på den politiska agendan och i det nationella medvetandet 

under decennierna runt sekelskiftet 1900. Röster höjdes för att skärpa lagstiftningen gentemot 

                                                           
1
 Sörlin, sid. 10. 

2
 Lundberg, sid. 2. 

3
 Sörlin, sid. 14 f. 

4
 Liedman, sid. 388. 
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bolagen och när den av regeringen år 1901 tillsatta Norrlandskommittén tre år senare 

presenterade sitt betänkande innehöll det förslag på ett flertal lagstiftningsåtgärder som avsåg 

att begränsa skogsbolagens makt och inflytande. 

 

Förslagen följdes av en livlig offentlig debatt som resulterade i att flera nya jordpolitiska lagar 

stiftades mellan åren 1906-1909, däribland förbudslagen, ägostyckningslagen, arrendelagen 

samt vanhävdslagen.  

 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Industrialiseringen är det centrala elementet i det svenska samhällets moderna historia och 

syftet med denna studie är att undersöka reaktionerna på den stora omdaning som samhället 

genomgår i samband med det industriella genombrottet under 1800-talets senare hälft och 

1900-talets första decennier. Undersökningen koncentrerar sig på de föreställningar som i 

Norrlandsfrågan kommer till uttryck i den offentliga debatten genom bolagskritikernas 

reaktioner på den radikala samhällsförändringen under det tidiga 1900-talet. Viktiga 

frågeställningar är: 

 

 Vilka föreställningar uttrycks på ett nationellt respektive på ett regionalt plan i 

debatten om Norrlandsfrågan ur ett samhällsövergripande, socialt, ekonomiskt och 

politiskt perspektiv? 

 Vilka ideologier kan kopplas till dessa föreställningsvärldar? 

 

 

3. Material 

I denna undersökning har jag valt att studera de förställningar som kommer till uttryck i den 

offentliga debatten om den så kallade Norrlandsfrågan och därför är det källmaterial som 

huvudsakligen används i undersökningen tryckt material. Materialet kan delas upp i tre 

grupper: Riksdagens offentliga tryck 1901-1910 i form av första och andra kammarens 

riksdagsdebatter, utskottsutlåtanden och motioner rörande Norrlandsfrågan 1901- 1910,   

Norrlandskommitténs underdåniga betänkande från 1904  samt Hernösands-Posten, 1901-

1910 - en moderat konservativ dagstidning med Ångermanland som bevakningsområde. 
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De två första källgrupperna belyser debatten och frågeställningarna på ett nationellt plan, även 

om mycket av den information som riksdags- och kommittéledamöterna fyller sina yttranden 

och argument med hämtats såväl regionalt som lokalt ifrån. Den tredje källgruppen speglar 

den regionala debatten, fastän aktörerna naturligtvis påverkats av diskussionerna på nationell 

nivå.
5
 

 

Den ideologiska hemvisten hos aktörerna i riksdagsdebatterna och kommittébetänkandet är 

möjlig att belägga med hjälp av det biografiska uppslagsverket Tvåkammarriksdagen 1867-

1970. 
6
 De citerade riksdagsledamöternas respektive partitillhörigheter som anges i texten är 

den som var aktuell för respektive ledamot vid tiden för det citerade debattinlägget. Vad gäller 

tidningsmaterialet har det inte alltid varit möjligt att säkert identifiera skribenternas politiska 

och ideologiska preferenser, men en ideologisk tolkning av de föreställningar som uttrycks 

har ändå varit görlig. 

 

 

4. Metod och teori 

4.1 Metod  

För att kvalitativt undersöka texterna har jag gjort en noggrann läsning av källmaterialet och 

noterat vilka föreställningar som uttalas bland aktörerna i de bolagskritiska lägren beträffande 

Norrlandsfrågan, det vill säga hur deras uppfattningar och tolkningar av frågan kommer till 

uttryck i den offentliga debatten.  Efter genomläsningen har jag funnit att bolagskritikernas 

föreställningar på nationell och regional nivå har likheter vad beträffar innehåll och struktur. 

De går därför att dela in i fyra huvudgrupper, i undersökningen benämnda perspektiv; 

nämligen ett samhällsövergripande, ett socialt, ett ekonomiskt samt ett politiskt perspektiv. 

Inom varje huvudgrupp förekommer ett antal undergrupper där föreställningar från de olika 

källmaterialen sorterats in. I de fall där en föreställning griper in i två eller flera av 

perspektiven har jag i val av perspektiv- och undergruppstillhörighet utgått från det 

                                                           
5 Sofi Qvarnström lyfter i artikeln ”Retorikens medietransformationer. Skogsfrågans cirkulation mellan 

medier1894” fram mediets betydelse för retorikens utformning. Hon menar att frågan om mediering och 
spridning är av central betydelse i diskussioner om opinionsbildningens retorik, mål och funktioner. En enskild 
opinionsyttring kan inte betraktas isolerad från övriga yttringar samtidigt som den enskilda yttringen är 
intressant i sig eftersom den formuleras i en specifik kontext, vid en särskild tidpunkt, i ett visst medium och 
med en viss stil. Framställningen och uppfattningen av det budskap som förmedlas påverkas av 
medieformernas teknologi, organisation och inbördes relationer (fc. 2013, sid.1). 
6
 Norberg, Tjerneld & Asker ”Tvåkammarriksdagen 1867-1970” band 1-5. Samtliga uppgifter om de citerade 

riksdagsmännens partitillhörighet i undersökningen har hämtats från detta verk. 
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dominerande i uttalandet. Vissa föreställningar förekommer i alla materialgrupperna, andra 

inte.  

 

Vid studiet av föreställningarna framträder ett antal motsatspar eller dikotomier, som 

tydliggör bolagskritikernas uppfattningar och tolkningar av den industrikapitalistiska 

utvecklingen i Norrland. Motsatsparen presenteras i de respektive perspektivens 

sammanfattande avsnitt. 

 

Det har inte varit antalet företrädare för en föreställning eller en hållning som varit avgörande 

för om den tagits med i undersökningen, utan snarare hur klart uttalad den varit och om den 

gått att återföra till ett mer generellt ideologiskt sammanhang. Eftersom det framför allt är 

föreställningarna och inte eventuell ideologisk förändring eller utvecklingen av sakfrågorna i 

debatten som står i centrum för undersökningen, har det kronologiska perspektivet en 

underordnad roll. 

 

Debatten i Norrlandsfrågan var utsträckt över många år
7
, men den studerade perioden i denna 

undersökning, åren 1901-1910, är motiverad av att Norrlandsfrågan diskuterades extra livligt i 

offentligheten under denna tid. Anledningen var att de båda riksdagskamrarna 1901 kunde 

enas om att hos regeringen hemställa om en utredning ”af frågan ¨Huruledes den sjelfegande 

jordbrukande befolkningens ställning i Norrland och Dalarne må kunna vidmakthållas och 

stärkas och jordbrukets utveckling i nämnda landsdelar främjas.¨ ”
8
 Detta resulterade i den så 

kallade Norrlandskommitténs omfångsrika betänkande i sex delar som presenterades 1904.
9
 

Det agrarvänliga betänkandet innehöll flera förslag till lagstiftning på det jordpolitiska 

området. Flera av förslagen antogs under de följande åren, det sista 1909, och besluten 

föregicks av livliga offentliga debatter och diskussioner.   

 

Samma år, 1909, infördes dessutom en rösträttsreform som innebar att rösträtten kom att 

innefatta allt fler. En 40-gradig skala som infördes innebar att ingen rösträttsägare kunde ha 

fler än 40 stycken röster i kommunalvalen, vilket begränsade bolagens tidigare i det närmaste 

                                                           
7
 Debatten pågick ungefär mellan 1880-1930, men var som livligast under 1890-talet fram till omkring 1920, 

enligt Kardell, sid.50. 
8
 NK 1904, citatet hämtat från kommittébetänkandets förord, sid. III-IV. 

9
 Betänkandets fullständiga titel: ”Underdånigt betänkande afgifvet af komitén för utredande af frågan 

”Huruledes den sjelfegande jordbrukande befolkningens ställning i Norrland och Dalarne må kunna 
vidmagthållas och stärkas och jordbrukets utveckling i nämnda landsdelar befrämjas.” 
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obegränsade röstmakt.
10

 För att följa hur denna intensiva fas i Norrlandsfrågedebatten tonar ut 

avslutas undersökningsperioden 1910 – året efter rösträttsreformens införande och antagandet 

av det sista av Norrlandskommitténs lagförslag. 

 

Mycket av den tidigare forskningen om Norrlandsfrågan har riktats mot det nationella planet 

och riksdagsdebatterna. I denna undersökning speglas även debatten och föreställningarna på 

den regionala nivån genom artiklar i den moderat konservativa tidningen Hernösands-Posten, 

åren 1901-1910.  Jag har gjort en noggrann genomläsning av samtliga utgivna nummer av 

tidningen under undersökningsperioden och noterat vilka föreställningar med koppling till 

Norrlandsfrågan som kommit till uttryck i tidningstexterna. Valet av Hernösands-Posten som 

källmaterial motiveras av att landskapet Ångermanland är en del av Västernorrlands län där 

tyngdpunkten i den norrländska skogsindustrin var placerad under 1800-talet och det tidiga 

1900-talet.
11

 Tidningen, som rapporterade från hela Ångermanland, var den enda med 

bolagskritisk hållning i regionen som gavs ut under hela undersökningsperioden och den 

utkom med sex nummer per vecka.
12

 Tidningsmaterialet är överfört till mikrofilm. 

 

De riksdagsdebatter, motioner och utskottsutlåtanden i det offentliga trycket som studerats har 

samtliga återfunnits under rubriken ”Norrland” i Register till riksdagens protokoll med bihang 

1900-1910, där tyngdpunkten ligger beträffande debatten om Norrlandsfrågan.   

 

4.2 Teori 

Studiet av bolagskritikernas föreställningar sker hela tiden underförstått mot den andra 

”bolagspositiva” sidan – i undersökningen kallad bolagsopinionen. Följaktligen måste min 

analys förstås också mot bakgrund av deras föreställningsvärldar, trots att jag på grund av min 

avgränsning inte haft med deras debattinlägg i undersökningen. På det teoretiska planet kan 

analysen därför knyta an till den ryske språkfilosofen och kulturteoretikern Michail Bachtins 

(1895-1975) teorier om att flera röster hörs i texter, att de är polyfona. Bachtin definierar 

språket som yttranden och text som existerar i en kontext, eller diskurs. Han är mycket 

intresserad av relationer och ser dialogen som den absolut grundläggande relationella 

principen. Allt språkbruk bygger på dialoger, mellan individer, mellan sociala och kulturella 

fenomen och mellan historiska och nutida aktörer.  Självet, ”ego”, definieras genom 

                                                           
10

 Hedenborg & Kvarnström, 2009, sid. 228. 
11

 Lundberg, 1984, sid.25. 
12

 Tollin, 1967, sid. 46. 



10 
 

dialogiska relationer till ”den andra” – ”att vara är att kommunicera.”
13

 Bachtin menar att så 

snart ett ord eller en mening är riktat eller adresserat till någon uppstår ett yttrande. Yttrandet 

står alltid i ett dialogiskt förhållande till andra yttranden och ”den andras” roll, det vill säga 

den för vilken/vilka yttrandet konstrueras, är viktig eftersom yttrandets form och innehåll 

beror på hur talaren/författaren känner och föreställer sig adressaten och deras eventuella 

reaktioner på yttrandet.
14

 All kommunikation formas alltså av såväl avsändare och mottagare 

som av alla som tidigare använt samma språk och rådande värderingar. Yttranden gör ofta 

anspråk på riktighet, uppriktighet och sanning och dessa värden definieras inte bara i relation 

till språket utan också av deras olika relationer till en verklighet, vem som yttrar sig och ”de 

andras” yttranden.
15

 Yttranden påverkas av varandra och är fulla av ekon och gensvar från 

andra yttranden. Bachtin är kritisk mot monologisering, det vill säga när det mångtydiga blir 

entydigt och endast tillåter förstärkande åsikter och när öppna meningsutbyten blir slutna och 

inget utrymme ges för tvivel, frågor eller invändningar i texten.
16

 Man kan säga att ett 

yttrande i sig är monologiskt samtidigt som det är ett genmäle på en större dialog samtidigt 

som någon, genom sin status eller ställning, kan vara bärare av det auktoritativa och 

monologiska ordet.  

 

Bachtins teorier är användbara vid studiet av den offentliga debatten kring Norrlandsfrågan 

och de konflikter som döljer sig i bolagskritikernas till synes monologiska yttranden. De 

ideologiska föreställningarna kommer till uttryck i debattinläggen och kan därför likställas 

med det bachtinska yttrandebegreppet. Den kontext de existerar i innebär dialogiska 

relationer till ”den andra” – det vill säga den mottagare för vilken yttrandet är konstruerat. 

 

 

5. Tidigare forskning 

Idéhistorikern Sverker Sörlin studerar i sitt arbete Framtidslandet. Debatten om Norrland och 

naturresurserna under det industriella genombrottet hur Norrland blev synonymt med 

begreppet ”framtidslandet” – ett begrepp som blev projektionsyta för visioner och 

vetenskapliga, turistiska och exotiska intressen. Sörlin betraktar Norrlandsfrågan som en 

förtätad version av meningsbrytningarna om moderniseringen och inte enbart som ett 

                                                           
13

 Dysthe, 2003,  sid.99, Bachtin, 1984, sid. 12. 
14

 Bachtin, 1986, sid. 95.  
15

 Ibid, sid. 123. 
16

 Dysthe, 2003, sid. 104. 
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jordpolitiskt problem, vilket gör frågan komplicerad. Ståndpunkterna i debatten har ordnats 

mot bakgrunden av de tre ideologierna liberalism, konservatism och socialism, men Sverker 

Sörlin menar att det ändå är inställningen till moderniseringen som är den avgörande faktorn 

till de olika ståndpunkterna i debatten, vilket gör frågan svårtolkad också för samtiden. 

Attityden till modernisering var växlande vilket bland annat innebar att de bolagskritiska 

krafterna på liberalt och socialistiskt håll fick stöd från den konservativa opinionen som av 

tradition motsatt sig modernisering. Enligt Sörlin bildade dessa olika grupper ett idékomplex 

som saknade en självklar plats i det svenska partilivet vid denna tid och han menar att 

Norrlandsfrågan kan ses som en yttring av behovet av en partipolitisk plattform för en 

civilisationskritisk ideologi med målet att åstadkomma en annan form av modernisering än 

den man tyckte sig uppfatta i samtiden. Men vad som förenade alla grupperingar i debatten, 

bolagskritiker såväl som bolagsopinionen, var synen på Norrland som en symbolisk framtid 

för Sverige.
17

 

 

Förändringar av ideologiska strukturer och samhällssyn undersöks i Svenbjörn Kilanders 

arbete Den nya staten och den gamla. En studie i ideologisk förändring. Studien behandlar en 

konflikt som med jämna mellanrum manifesteras i de partipolitiska debatterna och som 

handlar om frågor som rör privat och offentlig sektor, individens rättigheter gentemot 

kollektivet och samhället och frågor om centralisering och decentralisering – frågor som 

dyker upp när sättet på vilket samhällsproblemen formuleras och uppfattningarna om hur de 

skall lösas börjar upplevas som föråldrade. Under det senare 1800-talet och det tidiga 1900-

talet genomgick det svenska samhället en snabb och radikal förändring som ledde till 

diskussioner om nödvändigheten av ett systemskifte för att komma till rätta med 

samhällsproblemen och konflikterna mellan statligt och privat, samhälle och individ stod även 

då på agendan. Studien syftar till att analysera periodens ideologiska förändring och en viktig 

frågeställning berör just den ideologiska förändringen: hur och varför förändras de trögrörliga 

tankesystem som präglar olika samhällstyper? Kilanders ledande hypotes är att det under 

denna tid av genomgripande samhällsförändring borde ha förekommit viktiga skiften inom 

industrikapitalismens övergripande ideologiska struktur. Undersökningen syftar också till att 

genom en studie på en mer konkret nivå av den svenska inrikespolitiska debatten från ca 

1850-1910 analysera förändringar i samhällets ideologiska diskurs.
18

 Författaren gör en 

deskriptiv analys av de ekonomiska, sociala och politiska förändringarna under 

                                                           
17

 Sörlin, 1988, sid. 250ff. 
18

 Kilander,1991, sid. 11f. 
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undersökningsperioden utifrån det konfliktperspektiv som är utgångspunkten för hans analys 

av den ideologiska förändringen under perioden.
19

  

 

Det teoretiska ramverket tar sin utgångspunkt i den österrikiske ekonomen och 

samhällsvetaren Rudolf Hilferdings teori om den organiserade kapitalismen som i korthet går 

ut på att staten tidigare, under den så kallade klassiska industrikapitalismen (industrialismen 

fram till år 1890), hade hållit sig tillbaka och genom sin passivitet bidragit till samhällets 

utveckling. Under den organiserade kapitalismens inverkan (perioden 1890 – 1930) trädde 

statsmakten fram och blev en initiativkraftig organisatör i ekonomiska och sociala 

angelägenheter, den expanderade både kvalitativt och kvantitativt och en ny byråkrati 

utformades.  Det kapitalistiska samhället reformerades istället för att rasa samman. Just 

församhälleligandet utgör den viktigaste variabeln för Kilanders undersökning – det privata 

och statliga smälte samman till en ny enhet: det ”samhälleliga.”
20

 Bakom denna utveckling 

finns motsättningar av ideologisk natur (ex. mellan allmänt/ statligt och enskilt/privat) och 

diskussionerna kring staten och dess roll i samhällsutvecklingen blir därför kärnan i analysen. 

 

Det dynamiska framåtskridandet under perioden 1850-1910 präglades av konflikter, som 

exempelvis motsättningar mellan industri och jordbruk, land och stad samt mellan arbetare 

och kapitalägare liksom den svenska samhällsekonomin och utländska ekonomier. Den 

metodologiska princip som ligger till grund för studiens operationalisering tar sin 

utgångspunkt i ett ”motsatsernas spel” som går ut på att de olika krav på exempelvis statens 

ingripande som ständigt förekommer i debatten, hela tiden ställs mot kraven på statens icke-

ingripande. Detta beror på att det finns en motsättning mellan två samhällssyner i debatten, 

inte bara två sidor med olika meningar.
21

 Kilander ger exempel på hur den klassiska 

industrikapitalismens dikotomi yttrar sig i exempelvis diskussionerna om sociala frågor och 

emigrationsdebatten.  Problemen skulle lösas av närmast berörda parter i den enskilda 

samhällssfären – en samhällssyn som författaren kallar ”summan-av-delarna” och som gick ut 

på att staten skulle ta sitt ansvar genom att bevaka gränsen mellan de två samhällssfärerna 

”allmänt” och ”enskilt” och behandla delarna i den enskilda sfären rättvist. Staten skulle 

också skydda delarna mot varandra.
22

 Den organiserade kapitalismens definition av 

socialpolitiken innebar en sammanfattning av alla de åtgärder som stat och kommun 
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20
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21

 Ibid, sid. 33f. 
22
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tillsammans vidtog i ”hela samhällets intresse” för att utjämna intressekonflikterna och aktivt 

verka för att höja de ekonomiskt svagare samhällsmedlemmarnas ställning – gränsen mellan 

”allmänt” och ”enskilt” var nu borta och en ny statsuppfattning och samhällssyn hade vuxit 

fram.
23

 Kilander menar att ideologiska strukturer förändras genom att elementen inom dem 

kopplas om vilket leder fram till nya, oprövade kombinationer där de får en ny innebörd. 

Elementen kan falla tillbaka under perioder för att sedan återkomma i en annan social och 

ideologisk kontext.
24

 

 

En översiktlig bild av de olika konservativa grupper som präglade Sverige vid sekelskiftet 

1900 ges i Nils Elvanders avhandling Harald Hjärne och konservatismen. Konservativ 

idédebatt i Sverige 1865-1922. Författaren beskriver den europeiska konservatismens och 

konservatismens utveckling i Sverige under perioden 1870 - 1918 i allmänhet och historikern 

och konservative politikern Harald Hjärnes politiska resa i synnerhet. Elvander behandlar 

ingående flera av de frågor som skapade oenighet bland dåtidens konservativa som 

exempelvis tull-, unions- och rösträttsfrågan; frågor som också Harald Hjärne debatterade i 

både tal och skrift. Förutom Hjärne studerar Elvander den konservative och nationalistiske 

Rudolf Kjelléns politik, som bland annat gick ut på att främja den nationella samlingen i 

Sverige efter unionsupplösningen med Norge genom ett konservativt reformprogram med 

nationalistisk målsättning.
25

  Avhandlingen ger en bra bild av den ideologiska förändringen 

som konservatismen genomgick i Sverige under denna tid och den ideologiska turbulensen 

inom åskådningen.  

 

I Sten Carlssons avhandling Lantmannapolitiken och industrialismen. Partigrupperingar och 

opinionsförskjutningar i svensk politik 1890-1902 undersöks den parlamentariska 

maktkampen under 1890-talet – en period där industrialiseringsprocessen utövade ett starkt 

tryck på den politiska utvecklingen. Tyngdpunkten i studien läggs på andra kammaren och 

dess ledamöter som till stor del representerade landsbygdsopinionen där brytningen mellan 

det gamla och nya samhället var som tydligast. Carlsson analyserar andra kammarens 

väljarkår och klarlägger förhållandet mellan väljare och riksdagsmän.
26

 Undersökningen, som 

innehåller en omfattande genomgång av tidens politiska grupperingar och 

opinionsförskjutningar i andra kammaren, visar bland annat att riksdagsmannen var något av 
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25
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26
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”bygdeopinionens utkorade målsman” som på hemmaplan rörde sig suveränt gentemot både 

regering och partiledning. Lokalpatriotiska och geografiskt-strategiska motiv och 

riksdagsmannens egen sociala ställning var några faktorer av betydelse för riksdagsmannens 

ställningstaganden i olika frågor.
27

  

 

Skogsbolagens makt är ett ständigt återkommande tema i debatten om Norrlandsfrågan. 

Relevant forskning som belyser denna fråga finns i två avhandlingar som båda har landskapet 

Ångermanland som undersökningsområde. Erik Nydahl har i sin avhandling I fyrkens tid. 

Politisk kultur i två ångermanländska landskommuner 1860-1930 undersökt hur det 

framväxande industrisamhällets ekonomiska och sociala strukturer påverkade den politiska 

kulturen på lokal nivå, dels i en tidigt industrialiserad miljö, dels i en miljö som fortsatte att 

vara agrar.
28

 Nya kommunalförfattningar trädde i kraft år 1862 och påverkade det lokala 

självstyret samtidigt som den svenska industrialiseringsprocessen började ta fart. Nydahl 

undersöker hur två ångermanländska landskommuner, den snabbt industrialiserade 

Ytterlännäs och den fortsatt agrart dominerade Stigsjö, mötte industrialiseringen på varsina 

vis. För att studera den politiska kulturen använder sig Nydahl av två huvudteman – det ena 

handlar om utövandet av makt över den lokala politiken och det andra temat berör 

förtroendemannaskapet, det vill säga vem eller vad en kommunal förtroendeman 

representerade. Angående maktutövandet över den lokala politiken, blir det en fråga om 

rösträtten och hur den förändrades från aktiebolagsprincip till personlighetsprincip, eller hur 

den gick från att vara baserad på förmögenhet till att bli allmän och lika. Före sekelskiftet 

1900 kunde en disponent för ett större sågverksbolag inberäknat bolagets övriga röster kunde 

förfoga över närmare 50 procent av det totala antalet röster i en kommun, ett förhållande som 

kom att förändras under de följande decennierna när den graderade rösträtten infördes och den 

kom att omfatta allt fler grupper i samhället. Men Nydahl menar att politisk makt är så mycket 

mer än bara röstmakt och knyter därför an till den engelske filosofen Steven Lukes 

beskrivning av ”maktens tre ansikten”, där det tredje ”ansiktet” representerar makten över 

tanken, något som skulle kunna tolkas som att kunna kontrollera den politiska kulturen – 

något som var betydligt enklare med ett stort röstägande.
29
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Även Ove Lundberg har studerat bolagens makt i norra Ångermanland under 1800-talets 

senare del. I avhandlingen Skogsbolagen och bygden. Ekonomisk, social och politisk 

omvandling i Örnsköldsviksområdet 1860-1900  visar Lundberg hur konflikter mellan bönder 

och bolagsrepresentanter blev vanliga i de tre undersökta kommunerna där Mo och Domsjö 

AB etablerade sig som en stark röstägare. Bolaget intresserade sig mest för frågor som rörde 

deras egen ekonomi som exempelvis taxeringsfrågor och Lundberg menar att de använde sin 

röstmakt på ett mycket medvetet sätt och utnyttjade den politiska beslutsapparaten för att nå 

sina syften.  

 

Det naturvetenskapliga intresset för Norrland fick ett uppsving i och med att man började få 

upp ögonen för landsändans produktiva nytta. I Kartläggarna. Naturvetenskapens tillväxt och 

tillämpningar i det industriella genombrottets Sverige 1870-1914 studerar Gunnar Eriksson 

den naturvetenskapliga inventeringen och kartläggningen av landets naturresurser. Norrlands 

rikedomar var intressanta ur geologisk, kemisk och botanisk synpunkt och det rådde en 

harmoni mellan staten och den nya enskilda företagarklassen, där den saklige och objektive 

vetenskapsmannen blev sinnebilden för enigheten mellan industri och stat. Eriksson menar att 

denna harmoni var en viktig del i en övergripande ideologisk gemenskap där den starka 

känslan för de nationella värdena var central. Vetenskapens funktion var dubbel: dels var den 

orsaken till vissa nationalistiska uttryck och dels ställde den sig i nationalismens tjänst. Som 

exempel lyfter Eriksson fram den darwinistiska utvecklingsläran som trängde djupt in i tidens 

ledande opinionsbildning, där den i kombination med liberalernas optimistiska konkurrenslära 

och den allmänna framstegstron blev grunden för många ideologiska föreställningar ofta av 

ganska motsägelsefull natur. Darwinismen spelade en viktig roll för nationalismen, där den 

dels tillförde en biologisk uppfattning av de nationella värdena och ett rastänkande som 

omfattade radikala såväl som konservativa.
30

 I den snabba samhällsförändringen var den 

naturvetenskapliga inventeringen och kartläggningen delar av en identifikationsprocess som 

definierade begreppet Sverige och skapade en utgångspunkt för det framtida, moderna 

samhället.
31

 

 

Per Franssons avhandling Landskapet som lärobok. Regionalitet och medborgarfostran i 

Jämtland kring sekelskiftet 1900 undersöker hur begreppen ”Jämtland” och ”det jämtländska” 

utformades och användes kring sekelskiftet 1900.  Undersökningen visar samtidigt tidens 
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tankar om individen, hembygderna, landskapen och fosterlandet samt hur idéerna om 

samhälle och medborgarskap utvecklades i en region och med bruket av en region. Det fanns 

ingen motsättning mellan att bejaka det provinsiella samtidigt som det propagerades för 

nationell samling. Allt från det svenska folket till naturen och kulturen kategoriserades och 

typologiserades och det regionala fungerade som en iscensättning av det nationella. Per 

Fransson intresserar sig för den subjektiva sidan av Jämtland, alltså det som kallas för 

”regionalitet” och diskuterar olika betydelser av begreppet. Regionalitet kan exempelvis 

definieras som en upptagenhet med det regionala som brukar resultera i produktion av 

föreställningar och meningar om regioner. Den kan också räknas in bland de många idéer och 

praktiker som går under beteckningen identitetsskapande.
32

 Jämtland utgör en del av det 

nordliga rummet ”Norrland” som under 1800-talet fick epitetet ”framtidslandet” – en 

geografisk enhet (eller region) med specifika förutsättningar, tillgångar, behov och särdrag. 

Den ideologiska ram inom vilken den regionala särarten uttolkades var den nationalistiska, 

som var så självklar under decennierna runt 1900.
33

  

 

 

6. Bakgrund 

Under 1800-talets senare hälft började en bild av Sverige som en modern välfärdsstat sakta 

träda fram och Norrlands naturresurser i form av skog, malm och vattenkraft skulle lägga 

grunden till nationens framgångar. En exploatering av de norrländska naturtillgångarna 

inleddes på 1860-talet och en viktig förutsättning för trävaruindustrins snabba uppkomst och 

utveckling var den statliga avvittringsprocessen genom vilken bönder och nybyggare 

tillskiftats stora arealer skogsmark. För att säkerställa sin råvaruförsörjning kunde nu 

skogsbolagen köpa avverkningsrätter och så småningom hela fastigheter av de enskilda 

ägarna. Skogsråvarans värde ökade och många norrländska bönder, som tidigare mest 

betraktat sina skogar som marker för bete, jakt och uttag av ved och husbehovsvirke, sålde nu 

sin mark till bolagen.
34

 Anskaffning av arbetskraft var en viktig förutsättning för den 

industriella utvecklingen och stora mängder arbetare behövdes vid sågverken och i 

skogsbruket. Många lämnade den agrara sektorn för en anställning hos något av de många 

skogsbolag som köpt upp avverkningsrätter eller hela skogshemman – en växling som ledde 

till stora samhällsförändringar, framför allt ur ett socialt perspektiv. Arbetskraften kunde 
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rekryteras från trakten eller från avlägsna regioner som exempelvis Dalarna, Värmland och de 

finska kustområdena. Vissa jordbrukare, särskilt i inlandet, kombinerade sommarhalvårets 

jordbruk med avlönat skogsarbete under vinterhalvåret.
35

   

 

Parallellt med den starka framtidstron existerade en oro och en pessimism inför alla de snabba 

och tydliga förändringsprocesser som hotade att slå sönder det agrara samhällets värden och 

hierarkier. Denna oro gällde inte minst utvecklingen i Norrland. De förändrade 

ägandeförhållandena i jord- och skogsbruket som skogsindustrins inköp av hemman fört med 

sig, ledde till en livlig norrlandsdebatt, där fejden, förenklat uttryckt, stod mellan bolag och 

bönder. Skogsbolagens barbari och formerna och effekterna av industrialismen skildrades 

dessutom i en serie uppmärksammade socialreportage i Aftonbladet under rubriken ”Vår 

irländska fråga” (1894), skrivna av journalisten Jonas Stadling och i Emigrationsutredningen 

lyftes Norrland fram som ett värn mot emigrationen förutsatt att koloniseringen och 

nyodlingen av landsändans jordar fortsatte.
36

  

6.1 Norrlandsfrågan 

Under decennierna runt sekelskiftet 1900 blev den så kallade Norrlandsfrågan en stor fråga på 

den politiska agendan och i det nationella medvetandet. Den tog sin utgångspunkt i de jord- 

och socialpolitiska problem som man uppfattade hörde samman med skogsbolagens 

omfattande fastighetsförvärv i de norra delarna av landet och den påverkan som de 

industrikapitalistiska krafterna hade på hela samhällsorganismen. Många uppfattade att nya 

grupper, som bolagsinspektorer, bolagsarrendatorer och arbetare växte sig allt större på 

bekostnad av den självägande bondeklassen. Kritiska röster inom de konservativa, 

socialistiska och vänsterliberala leden talade om ett bolagsvälde, som hotade hela 

samhällsordningen och byggandet av nationen Sverige. Kritikerna hade alltså olika 

ideologiska utgångspunkter, men ett förenande drag hos industrikritikerna var deras motstånd 

mot den ekonomiska liberalismen.
37

 De socialistiska debattörerna hade andra ideologiska 

utgångspunkter än de konservativa och de vänsterliberala som såg jordens övergång i 

industrikapitalisternas ägo som grundvalen för sin bolagskritik. För socialisterna handlade 

bolagskritiken främst om motsättningarna mellan arbete och kapital och de drev därför frågor 

om exempelvis rätten till facklig organisering och förbättrade villkor på arbetsmarknaden. 
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”Bolagens magt är i sanning förfärlig” yttrade andrakammarledamoten och politiske vilden 

(senare Liberala samlingspartiet) Adolf Hedin i en riksdagsdebatt i början av seklet
38

 och en 

växande skara bland bolagskritikerna ansåg att denna farliga samhällsutveckling måste stävjas 

– gärna lagstiftningsvägen. Med anledning av en motion av den liberale bolagskritikern Carl 

Lindhagen
39

, beslöt regeringen år 1901 att tillsätta den så kallade Norrlandskommittén som 

fick direktivet att utreda skogsbolagens inverkan på situationen i Norrland och vilka 

eventuella åtgärder som statsmakterna borde vidta för att påverka utvecklingen.
40

 Utredningen 

resulterade år 1904 i det dittills mest omfattande kommittébetänkandet i den svenska 

offentliga förvaltningens historia– ett betänkande som präglades av en ganska pessimistisk 

syn på den industrikapitalistiska utvecklingen i Norrland.
41

 Betänkandet, som innehöll flera 

förslag på lagstiftningsåtgärder, utgjorde fonden för en livlig debatt som resulterade i att flera 

nya jordpolitiska lagar stiftades mellan åren 1906-1909, däribland förbudslagen (1906), 

arrendelagen (1907), ägostyckningslagen (1909) samt vanhävdslagen (1909).  

6.2 Bolagsopinionen 

Denna undersökning koncentrerar sig på den bolagskritiska föreställningsvärlden, men det 

fanns naturligtvis, som tidigare nämnts, en stor opinion som såg optimistiskt på den 

industriella utvecklingen i Norrland och vars sätt att förklara och tolka 

samhällsförändringarna på grund av undersökningens avgränsning, här förblir outtalad. Bland 

förespråkarna, som i undersökningen kallas bolagsopinionen, fanns industrifolk, ingenjörer 

och tekniker som arbetade med norrländska frågor liksom skogsbolagens egna företrädare och 

debattörer med industriella intressen. Ideologiskt anslöt sig de flesta av bolagsopinionens 

förespråkare till liberala tankar som närmast kan liknas vid moderna högerståndpunkter.
42
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7. Analys 

7.1 Norrlandsfrågan ur ett samhällsövergripande perspektiv 

7.1.1 Norrland – framtidsland eller nationellt fördärv? 

Vid läsningen av källmaterialet blir man varse att samtliga aktörer, oavsett politisk, kulturell 

eller personlig utgångspunkt anser att Norrlandsfrågan är en angelägen samhällsfråga som 

behöver debatteras. I första kammaren uttrycker Carl Theodor af Ekenstam i Första 

kammarens protektionistiska majoritetsparti att beteckningen ”Norrlandsfrågan” egentligen 

”bör betraktas endast såsom varande en lokalisering av begreppet, ty i och för sig är den en 

allmängiltig svensk fråga, som allt jemt kommer att inverka på hela vårt lands utveckling.”
43

 

Bland bolagskritikerna, som af Ekenstam tillhör, är naturligtvis farhågorna för den 

industrikapitalistiska utvecklingens negativa samhällspåverkan större än hos bolagsopinionen. 

af Ekenstam varnar för att om utvecklingen fortsätter att gynna bolagen kommer samhället 

snart att stå inför politiska och sociala problem som inte går att reparera.
44

 Med andra ord 

gäller det för riksdag och regering att snart agera, gärna genom lagstiftningsåtgärder, för att 

undvika att samhället får bestående skador.  

 

Förstakammarledamoten Isidor von Stapelmohr, Moderata partiet, använder sig av metaforer 

när han talar om den ”självägande jordbrukarebefolkningen (----) den fastaste och bästa 

pelaren i samhällsbyggnaden.”
45

 Talaren har med egna ögon sett hur trävaruindustrin trängt 

tillbaka denna grupp och ”huru en del av denna sjunkit ned till industriens tjänare.”
46

 Bandet 

”som säkrast binder mannen vid fosterjorden, det egna hemmet och känslan av att han är 

herre på egen mark, slites.”
47

 Detta blir en stor samhällelig förlust, eftersom det istället för en 

befolkning med den sans i åskådningssätt och motståndsförmåga mot nyare tiders 

samhällsupplösande idéer samt den kraft och ihärdighet som kännetecknar det självägande 

bondeståndet, kommer en befolkning som hamnar i industrins tjänst och som blir beroende av 

konjunkturerna. Nationen riskerar alltså att få en beroende, rotlös arbetarbefolkning som inte 

äger något mer bestående än sin egen arbetskraft som ”när den är utsliten, går ur 

marknaden.” 
48

Arbetarnas brist på självständighet och trygghet skapar missnöje, fattigdom 
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och sociala problem kommer ”att uppväxa och sprida sitt gift i samhällsorganismen”
49

 Den 

konservative ledamoten Jakob Berlin i Första kammarens minoritetsparti påpekar att när 

medvetandet ökar hos de personer som är beroende av arbete hos bolagen, om att det arbete 

man utför inte blir nyttigt för de efterkommande generationerna, riskerar laglydnaden, 

sedligheten, idogheten och vårdnaden av hus och hem att bli mindre angelägna för 

befolkningen. Han fruktar till och med att själva hemmet, blir ett främmande begrepp ”och 

dermed är den vidare utecklingen gifven.”
50

 

 

Bland framför allt den konservativa delen av bolagskritikerna finns en stark oro för att den 

norrländska bonden skall förvandlas till en missnöjd socialist och samhällsomstörtare. 

Signaturen ”Odalman” skriver i Hernösands-Posten att man därför inte bör behandla honom 

alltför obarmhärtigt eftersom han är känd för att älska sin konung och sitt fosterland och att 

vörda lag och överhöghet. Bonden är dessutom lika beroende av bolagen och kapitalet som de 

är av honom eftersom han är ”en länk i den kedja, som binder land och folk, kapital och 

arbete tillsammans.”
51

 ”Odalman” skriver vidare att ”ingen enskild länk kan vara oberoende 

af de andra, och villkoret för ett lands styrka och fasthet är just sammanhållningen mellan 

dessa.”
52

 Signaturen ”Douglas” betonar bondeståndets roll som en behövlig och nyttig 

mellanlänk mellan storindustrin och den lösa arbetarbefolkningen. Han menar att en lösning 

av Norrlandsfrågan kan åstadkommas utan att skogshanteringens och jordbrukets intressen 

behöver uppoffras för varandra - det viktiga är att frågan lämnas utanför valstrider och inte 

blir en partisak.
53

  

 

Det befarade bolagshotet mot framtidslandet Norrland beskrivs också i en nationalistiskt 

präglad artikel i Hernösands-Posten 1902, där skribenten menar att ”upptäckten” av den 

nordliga landsdelen som just framtidsland häromåret, gett den svenska nationella 

självkänslan, åtminstone för tillfället, en välbehövlig uppryckning.
54

 Samtidigt är området 

rikets sårbaraste punkt och man befarar, liksom den konservative förstakammarledamoten af 

Ekenstam ovan, att om allt i Norrland fortsätter att utveckla sig under slumpens ledning 
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kommer det att ”föra oss till nationellt fördärf”.
55

 Artikelförfattaren ser ett Norrland vars 

tillgångar tillvaratas ”från svensk synpunkt”, har ett utvecklat jordbruk och en i ”andligt och 

lekamligt väl tillgodosedd svensk befolkning” som en landsdel som med rätta bär 

benämningen Sveriges framtidsland.
56

 Men när motbilden målas upp används de mörkaste 

färgerna. Artikelförfattaren menar att ett Norrland där rovbrytning för att tillfredsställa den 

kontinentala industrins hunger efter malmer, där jordbruket inte går framåt och befolkningen 

består av bolagshjon är ”en fara för Sverige som kan bringa döden.”
57

 Artikeln avslutas med 

konstaterandet att Norrland är ”den del af Svea rike, som erbjuder större framtidsmöjligheter 

både i godt och ondt än någon annan”
58

  

 

I Hernösands-Posten hävdar signaturen ”Victor Hellas” i en serie så kallade resebrev genom 

Norrland, att svenskarna inte längre behöver söka sina mål i främmande länder, eftersom 

framtidslandet Norrland erbjuder stora utvecklingsmöjligheter – men ett oavvisligt krav för att 

denna landsända skall vara till nytta är att svenska folket går sin egen väg, tror på sig själva 

och arbetar i enighet.
59

 När nu konkurrensen blivit så vild och hänsynslös på alla områden, 

måste en liten nation om den vill hålla sig uppe ovillkorligen hålla på sitt. Svenskarna behöver 

mycket mera självtillit, starkare samhörighetskänsla och mycket varmare kärlek till sitt land!
60

  

 

Hos samma tidning startar under år 1905 artikelserien ”Jordbrukarnes framtidssamhälle” som 

vill lyfta fram jordbrukarnas avgörande roll i framtidsprojektet Sverige. I en av artiklarna 

menar författaren att det inte finns en enda förbättring i den svenska samhällsordningen som 

inte blivit genomförd av jordbrukare. Detsamma gäller för framtiden – om någon 

samhällsförbättring skall göras, så måste jordbrukarna i första hand göra den, för ”eljest lär 

den bli ogjord.”
61

 Denna bild strider mot den gängse konservativa bilden av bonden som en 

stabil, ganska förändringsobenägen person med fötterna stadigt i myllan. 
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7.1.2 Bondeståndets särskilda betydelse för samhällsorganismen 

Som framgår av tidigare avsnitt blir, för många av de konservativa bolagskritikerna, den 

självägande bonden den bästa garanten för en lugn samhällsutveckling. Norrlandskommitténs 

betänkande innehåller omfattande, konservativt präglade beskrivningar av ”bondeståndets 

djupa betydelse för statsorganismen.”
62

 Drag av biologisk darwinism skymtar fram i 

beskrivningar av kategorin som ”folkets fysiska reserv” vilken lever i ett slags organiskt 

förhållande till naturen vilket håller deras blod friskt.
63

 Bönderna producerar själva det 

väsentliga de behöver och har ingen känning av den hetsiga kamp för tillvaron som i så 

många avseenden har en skadlig inverkan på stads- och industribefolkningen. De 

 har ett hälsosammare levnadssätt än industriarbetarna och deras ”oberoende ställning 

utvecklar en självständighet som inverkar rent fysiologiskt till danandet af ett temperament 

utmärkt för seg uthållighet och motståndskraft.”
64

 Författarna till betänkandet går till och med 

så långt i sina darwinistiska teorier att de hävdar att ”man har tyckt sig kunna påvisa att stads- 

och industribefolkningen är föremål för en fortgående fysisk och andlig degenerering, som så 

småningom leder till undergång om det inte tillfördes nytt friskt blod från det tillströmmande 

befolkningsöfverskottet från landsbygden”
65

 Utredarna medger att dessa egenskaper inte 

gäller enbart de självägande bönderna utan också lantbefolkningen rent allmänt, även om 

självständigheten rent fysiskt ger honom ett företräde framför mer beroende 

befolkningslager.
66

   

 

Alla dessa värdefulla egenskaper gör bönderna till det otvivelaktigt bästa materialet för en 

förvarshär. Deras fysiska egenskaper i kombination med att de har hela sin verksamhet 

närmare knuten till fosterjorden och en mer utpräglad individuell samhörighetskänsla med den 

egna torvan anses vara av ”oöverstiglig betydelse, då det gäller att skapa en här med 

nationalanda” 
67

 Böndernas väl sammansatta egenskaper kan alltså, använda på rätt sätt, 

komma hela nationen till gagn. 

 

Ett annat viktigt drag hos bondenaturen som är av betydelse för ett lands samhällsskick och 

”förhållandenas lugna utveckling” är bondeståndets sega fasthållande vid traditionen samt 
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”omsorgsfullt prövande betänksamhet gentemot alla nyheter” som står i kontrast till ”stads- 

och industribefolkningens begär efter förändringar.”
68

 Bondeståndet är dessutom genom sin 

demokratiska självständighet en hälsosam motvikt till storkapitalism och byråkrati och 

jordbruket kan fungera som en social stege för den skötsamme arbetaren.
69

 

Om folkströmmen från landsbygden inte mattas kan Sverige bli till ”ett land utan bönder, ett 

land som till väsentligaste del lefvat upp sitt folkkapital” vilket är detsamma som ”ett land 

utan framtid”
70

 – det vill säga raka motsatsen till bilden av det norrländska framtidsland som 

skulle vara en viktig utgångspunkt för framväxten av det nya Sverige.  

 

Även i första kammarens debatt hyllas de självägande böndernas betydelse för nationen. 

Ledamoten Lars Berg i Första kammarens protektionistiska majoritetsparti menar att jorden 

inte kan producera någon produkt eller rikedom som i nationellt värde kan mätas med en 

förmögen jordbruksbefolkning.
71

 Samma tankar finns också hos kammarkollegan Pontus 

Fahlbeck i Moderata partiet, som anser att Sverige visserligen behöver öka sin 

befolkningsstock, men att man samtidigt måste ”väl skilja på folk och folk, icke minst hvad 

Norrland beträffar. Det är icke detsamma om folkstocken därigenom, att antalet 

sågverksarbetare och små lägenhetsinnehavare ökas, eller om det sker på det viset, att 

bondeståndet, den besuttna allmogen, tillväxer; och på samma sätt förhåller det sig, om en 

minskning sker. Hvad vi vinna i af folkslag i det förra slaget, det är godt och väl, men 

uppväger icke en förlust af den besuttna allmogen, hvilken måste betraktas såsom den fasta, 

säkra kärnan i landsbygdens befolkning. Det vore en stor olycka, om en minskning i dess tal 

inträffade. Därför är bondeståndets bevarande i oförminskadt antal i Norrland och Dalarne 

en hela landets sak.
72

 Trots sina starka socialdarwinistiska argument för att bevara den 

norrländska bondeklassen avslutar Fahlbeck sitt inlägg med en pessimistisk syn på det 

norrländska jordbruket, som han inte sätter stort värde på eller tillmäter den vikt som annars 

ofta framhålls i debatten: ”Jordbrukets betydelse i Norrland är att vara grundvalen för den 

besuttna allmogens bestånd, men det bidrager icke i ringaste mån till landets rikedom i 

öfrigt.”
73

 Norrlandsböndernas viktigaste funktion är således att vara en samhällsbevarande 

                                                           
68

 Ibid. 
69

 Ibid. 
70

 Ibid. 
71

 FK 1906, N:o 41, sid.7. 
72

 Ibid, sid.41. 
73

 FK 1906, N:o 40, sid.41. 



24 
 

institution såväl i ett industrikapitalistiskt intresseområde som i en koloni inom nationen 

Sveriges egna gränser. 

 

I den regionala debatten är man lite mer rättfram vad beträffar böndernas samhällsbärande 

roll: I Hernösands-Posten anser man att ”den jordbrukande allmogen är landets must och 

märg, utan hvars arbete flertalet af de stortaliga stadsherrarna ej skulle kunna existera.”
74

 

Den konservativa tidningen uppmanar också bönderna att hålla ihop och uppmuntra varandra 

till att försöka trivas med yrket och ”söka hjälpa hvarandra till att aflägsna sådant, som kan 

göra det otrefligt.”
75

 Bönder som försöker överge sitt yrke vid första bästa tillfälle och inte 

vill arbeta för sina yrkesbröders bästa utan ”sällar sig ihop med andra och går deras 

ärenden.”
76

 De som gör så, blir förrädare mot sina yrkesbröder och till skada för samhället i 

dess helhet. Vad som här åsyftas är med största säkerhet småjordbrukarnas och arbetarnas 

växande fackliga organisering i norrlandslänen, särskilt i Ångermanland och Jämtland, som 

pågick parallellt med debatten i Norrlandsfrågan och mynnade ut i bildandet av 

Västernorrlands läns lantarbetarförbund, hösten 1906.
77

  

 

7.1.3 Sammanfattning samhällsövergripande perspektiv 

När Norrlandsfrågan diskuteras ur ett samhällsövergripande perspektiv bland bolagskritikerna 

i den offentliga debatten, blir ideologiska föreställningar av konservativa, nationalistiska, 

darwinistiska och socialistiska drag tydliga.   

 

En viktig konservativ utgångspunkt är att betrakta samhället som en organism eller en 

samhällskropp, där varje samhällsmedlem har sin förutbestämda plats och uppgift. Teorin, 

som stammar ända från Platon, beskriver ofta klasser och yrkesgrupper som lemmar i 

statsorganismen med olika funktioner och olika nytta för helheten.
78

 I det studerade materialet 

används även andra metaforer för att beskriva bondens sammanhållande roll för helheten; han 

är en ”länk” i en ”kedja”, en ”pelare” i ”samhällsbyggnaden” och bunden till fosterjorden 

med ett ”band.” Arbetarbefolkningen däremot, riskerar att bli ”rotlös”; ett tillstånd som kan 

underblåsa den sociala oron. Användningen av metaforer ger argumentationen en 
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känslomässig laddning, vilket understryker viljan att väcka intresse och engagemang för de 

företeelser som beskrivs.  

 

På nationell nivå uttrycker de konservativa bolagskritikerna sin oro för industrikapitalismens 

negativa utveckling i Norrland, framför allt i form av politiska och sociala problem som kan 

orsaka permanenta skador på samhällsorganismen. På det regionala planet finns också 

farhågor att det relativt nyfunna framtidslandet, trots den uppryckning det medfört för hela 

nationen, kan leda till ett nationellt fördärv om inte landsdelens naturtillgångar tillvaratas ur 

”svensk synpunkt.”
79

 I dessa föreställningar kommer drag av både nationalism och 

protektionism till uttryck. 

 

När Norrlandsfrågan debatteras ur ett samhällsövergripande perspektiv spelar alltså de 

självägande bönderna en central roll med en särskild betydelse för samhällsorganismen, där 

den självägande bonden representerar allmänintresset, i motsats till industrins företrädare som 

anses företräda särintresset. Bland framför allt de konservativa, men också de socialliberala 

bolagskritikerna i riksdagsdebatten, i kommittébetänkandet och i Hernösands-Posten, tillmäts 

bönderna en oerhörd betydelse för hela folkets fortlevnad. Föreställningen att deras oberoende 

ställning och nästintill organiska förhållningssätt till naturen har lett till utvecklandet av såväl 

deras fysiska egenskaper som deras uthålliga och motståndskraftiga temperament är stark och 

tillskriver dem egenskaper som är ovärderliga för bevarandet av ett lands samhällsskick och 

lugna utveckling. Föreställningarna knyter an till den konservativa organismteorins idéer om 

olika klassers och yrkesgruppers olika funktioner och olika värde för helheten
80

 och den 

biologiska darwinismens. Den av arbetsförtjänster beroende stads- och industribefolkningen, 

vars egenskaper och levnadsförhållanden beskrivs som de självägande böndernas motsats, får, 

enligt bolagskritikerna i riksdagsdebatten, inte tillåtas öka på den norrländska, besuttna 

allmogens bekostnad. Föreställningarna grundar sig på gamla idéer om att olika 

samhällsklasser består av olika slags människor som är definitivt och från grunden olika vilket 

förklarar oron för att folkkapitalet, i form av de för samhället så värdefulla bönderna, kan 

förbrukas om inte bolagens framfart stoppas.
81
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De bolagskritiska föreställningarna inom Norrlandsfrågans samhällsövergripande perspektiv 

grupperar sig runt motsatsparen oberoende – beroende/ framtidslandet Norrland – Norrland 

nationellt fördärv/ sedlighet – osedlighet/ bönder – stads- och industribefolkning.  

 

 

7.2 Norrlandsfrågan ur ett socialt perspektiv 

7.2.1 Bolagens inverkan på böndernas jordbruksintresse 

En värdeförstöring av inre slag som framför allt blir synlig för bolagsmotståndarna när de 

betraktar följderna av industrikapitalismens utbredning i Norrland, är böndernas förlust av sitt 

så kallade jordbruksintresse, som anses vara ett av huvudvillkoren för ett framgångsrikt 

odlande av jorden.
82

  

 

Den konservative Greve Fredrik Wachtmeister i Första kammarens protektionistiska parti, 

uttrycker med bestörtning i en debatt 1901 hur han under sina resor i de norrländska bygderna 

sett hur många av de gårdar som hamnat i bolagshänder vansköts av sina arrendatorer. Detta 

har, enligt Wachtmeister, en förklaring: ”Norrlänningen duger icke till arrendator” eftersom 

han helt enkelt förlorar sitt intresse för jorden och dess skötsel när han inte längre är ägare till 

hemmanet och inte vill göra något som i en framtid skulle komma den av honom i allmänhet 

så hatade jordägaren till nytta.
83

 

 

Förstakammarledamoten Carl David Uppström i Moderata partiet hävdar att den stora 

befolkning som har sin utkomst av arbete ”på de ofantliga sträckor som nu äro undandragna 

den enskilda bondens äganderätt” visserligen kan ha en bättre utkomst och leva ett mindre 

bekymmersamt liv än en självägande bonde, men saknar å andra sidan bondens frihet. Detta 

får till följd att intresset att sköta jorden som de brukar är mindre ”än om de själfva ägde den 

och kunde lämna den i arf till efterkommande.”
84

 

 

I Norrlandskommitténs betänkande utvecklas föreställningen om jordbruksintressets 

avgörande roll för ett framgångsrikt odlande av jorden och den industriella utvecklingens 

undergrävande av ”lusten för jordbrukets utöfvande.”
85

 De jordbrukande fäderna blir håglösa 
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när deras söner lämnar fädernesgården det mer omväxlande livet bland arbetarna i 

timmerskogarna eller längs älvstränderna vid vårflottningarna. Om fäderna dessutom säljer 

sin gård till ett trävarubolag ökar sönernas ointresse och bönderna blir allt mer likgiltiga. Blir 

de kvar på sin sålda gård som arrendatorer har ändå mycket gått förlorat eftersom 

arrendatorns ”odlingslust” inte ens kan nå samma nivå som den självägande bondens ens om 

lagstiftningsåtgärder sätts in.
86

  

 

I Hernösands-Posten förs problemet med det bristande intresset fram ur en anonym 

jordbrukares perspektiv. Han menar att man inte behöver oroa sig för att en del ungt folk 

lämnar jordbruket. Det är tvärtom en befrielse från mycket obehag, eftersom dessa ungdomar 

saknar håg för jordbruket men bor kvar på landsbygden i väntan på att finna någon annan 

verksamhet och enligt skribenten ”förorsaka oss obehag på många sätt.”
87

 Här skymtar de 

sociala problemen med ungdomsarbetslöshet fram, även om de beskrivs som ”oväsen efter 

vägarne, och andra som skola kallas någorlunda nyktra, föra ett dagdrifvarelif, som är 

outhärdligt nervpirrande att åse för den, som är tvungen att arbeta eller vilja arbeta” och 

artikeln avslutas med de hårda orden: ” Det är således helt naturligt, att vi jordbrukare icke 

vilja söka kvarhålla dylika ungdomar på landet. Må de så fort som möjligt ge sig af.”
88

 

Ungdomarna ses som störande element, som inte hör hemma i det idealiserade 

bondesamhället och därför bör avlägsnas från denna del av samhällsorganismen. 

 

I en artikel i Hernösands-Posten någon månad senare konstateras att ungdomarna inte längre 

vill ägna sig åt ladugårdsskötsel – de har en ringaktning för detta arbete, vilket märks i deras 

ointresse att söka till Ultunas koskötareskola där en ett- eller tvåårig utbildning till 

ladugårdsskötare finns. En av anledningarna är de låga lönerna inom jordbruket.
89

 Här antyds 

att lusten att tjäna pengar har ersatt ungdomarnas jordbruksintresse; ett problem som är en 

följd av de nya, industrikapitalistiska värderingarna. 
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7.2.2 Bondeståndets försvinnande 

Enligt bolagskritikerna är det förlorade jordbruksintresset i Norrland en följd av bolagens 

fastighetsköp. Men den allvarligaste sociala följden är ”bondeståndets fortgående 

försvinnande” och ”de mindre nyttiga samhällsklasser” som bolagsväldet skapar av 

bondeståndet.
90

  

 

Debatten i första kammaren andas pessimism vad beträffar den norrländske jordbrukarens 

framtid. Pontus af Burén i Första kammarens protektionistiska majoritetsparti uttrycker i en 

förstakammardebatt farhågan att den självägande jordbrukarklassen riskerar att ”förvandlas 

till ett proletariat från vilket fosterlandet värkt bort” om inte riksdagen vidtar några åtgärder 

för att stoppa bolagens hemmansköp.
91

 Detta kan utvecklas till en försvarsfråga som inte 

handlar om något hot från yttre fiender utan om ”hotet från inre missförhållanden.”
92

  

Den jord som bönderna brukat är för de konservativa bolagskritikerna kärnan i den sociala 

betydelsen av Norrlandsfrågan och Jakob Berlin från Moderata partiet säger i första 

kammaren 1906 att: ”Det erfordras ingen statistik för att visa, att den som förlorat 

hemkänslan snart nog mister fosterlandskärleken, och förlusten däraf att hela landsdelars 

befolkning förlorar sitt fäste i fädernejorden, den kan jag icke beräkna så, som jag beräknar 

vinsten af det antal standardträvaror, som hämtas från den mark, som denna befolkning 

lämnat.”
93

 Oersättliga sociala värden riskerar med andra ord att gå förlorade om 

bondebefolkningen säljer sina hemman; värden som står mycket högre än de ekonomiska 

vinster som bolagen kan göra genom sina skogsinköp. 

 

I andra kammarens debatt är farhågorna om de norrländska böndernas undergång nästan lika 

stora som i första kammaren, dock inte så domedagsmässigt uttryckta som hos första 

kammarens debattörer.
94

  

 

Också på det regionala planet lyfts den sociala faran med bolagens fastighetsköp fram vad 

beträffar bondeklassens försämrade förutsättningar till fortlevnad. Problemet kallas 

omväxlande för ”den norrländska jordbruksfrågan” eller ”vårt lands vigtiga lifsfråga.”
95

 

                                                           
90

 NK 1904, sid.55 och 64. 
91

 FK 1901, N:o 32, sid. 49. 
92

 Ibid. 
93

 FK 1906, N:o 40, sid. 49f. 
94

 AK 1906, N.o 46, sid. 19, 21f samt 32f. 
95

 HP 18/3 1901, 12/1 1905. 



29 
 

Men å andra sidan får bönderna till viss del skylla sig själva för att de ”nedsjunka till 

bolagens slafvar och inhyseshjon” eftersom de ”länge arbetat på att draga skogsbolagen 

öfver sig i det de icke velat arbeta på jorden utan sålt skog för att köpa mat”.
96

 Den enda 

lösningen för att komma till rätta med problemet för bönderna är en återgång till den gamla 

uppfattningen att jorden är släktens egendom och inte en privat handelsvara och ansvaret för 

denna ”tankeomläggning” läggs helt på bönderna själva.  

 

7.2.3 Den lösa befolkningen  

De icke-socialistiska bolagskritikerna ser ett stort socialt problem i ökningen av den så kallade 

lösa befolkningen – det vill säga de delar av befolkningen som arbetar som anställda inom 

jordbruket och industrin eller arrenderar ett bolagsägt hemman. Förstakammarledamoten 

Theodor af Ekenstam i Första kammarens protektionistiska majoritetsparti, som sett hur denna 

typ av sociala missförhållanden brett ut sig, konstaterar att ”der förut trefnad och välmåga 

hafva rått, har nu, derigenom att landbönder och arrendatorer fått dessa hemman åt sig 

öfverlåtna, blifvit qvar endast fattigdom, elände, vantrefnad.”
97

  

 

Norrlandskommittén slår i sitt betänkande fast att arrendatorerna är ett alltid missnöjt 

folkelement – ett förhållande som alltid är socialt betänkligt och som beror på att de sällan får 

skriftliga kontrakt och lever i ett slags underdånighetsförhållande till jordägaren. 

Bolagsarrendatorn blir dessutom en otrevlig granne som ”från sitt liv i skogen vant sig vid ett 

lefnadssätt, som gör honom obehagligare för de ordentligare grannarna och demoraliserande 

för de mindre karaktärsfasta.” Han är dessutom ”ointresserad af bygden och dess traditioner, 

mindre tillmötesgående vid brukandet af ägor i närheten af andra bönder.”
98

 För utredarna 

står det klart att den norrländska jordbruksjorden producerar betydligt mindre när den ägs av 

bolagen än när den sköts av de självägande bönderna.
99

 I en reservation till 

Norrlandskommitténs förslag till arrendelag, anser Georg Kronlund i Liberala samlingspartiet 

att norrlänningens karaktär är sådan att han för att känna någon lust att lägga ned arbete och 

möda på jorden, måste vara säker på att hans efterkommande får behålla den. Därför kommer 

han aldrig att utveckla något jordbruk som arrendator.
100
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”Problemet” med arrendatorerna diskuteras också på det regionala planet. I en insändare i 

Hernösands-Posten med rubriken ”Norrlands viktigaste fråga” kritiserar signaturen ”E.P.” 

arrendatorernas ständiga missnöje över arbetsförtjänsten, som de alltid försöker höja och 

därmed skaffar sig en ”oskälig förtjänst”.
101

 Skribenten anser att man bland dessa 

arrendatorer ofta finner personer som är helt ointresserade av både hem och jordbruk och att 

det är de som ”ständigt skrika om bolagsförtryck”.
102

 Denna grupp av arrendatorer påverkas 

lätt av socialistiska agitatorers turnéer ute i bygderna och bildar föreningar, som exempelvis 

”Västernorrlands lantarbetareförbund” vars medlemmar tillhör ”de sämsta elementen”.
103

 Det 

kan säkert ligga en del i kritiken mot arrendatorernas villkor anser skribenten, men det finns 

en fara med att ”vårt land börjar öfversvämmas af i många fall arbetsdugliga, aflönade 

agitatorer och hvilka herrars ovederhäftighet i många fall ligger i öppen dag”.
104

 Det är 

tydligt att det finns en föreställning om att den så kallade lösa befolkningen, som är beroende 

av arbetsförtjänst utgör ett hot mot den sociala ordningen och samhällsorganismen i och med 

att de lättare attraheras av de socialistiska idéströmningarna och förenas i kampen för sina 

rättigheter. 

 

På det regionala planet diskuteras också de sociala problemen med en annan grupp av den 

lösa befolkningen, nämligen industriarbetarna. Signaturen ”Familjefader” gör ett inlägg i 

Hernösands-Posten angående ”Ohyfsningen bland industriungdomen.” Han bekymrar sig för 

industriarbetarklassen som är relativt ny på hans bostadsort och inte har hunnit skaffa sig 

någon historia eller traditioner utan är att likna med emigranter och nybyggare. Trötta 

arbetarfäder har inte förmågan att uppfostra sina halvvuxna söner, som genom arbete på 

sågverk och fabriker uppbär lön i eget namn och därigenom skaffar sig en maktposition 

gentemot föräldrarna. Pojkarna, som har en helt annan ställning än norrländska bondpojkar i 

samma ålder, kan stanna hemma ”i maten” med risk för att föräldrarna blir ekonomiskt 

beroende av dem eller välja att flytta hemifrån och bli ”fria män”.
105

Arbetsgivarna efterfrågar 

deras billiga arbetskraft och fackföreningarna vill ha dem som medlemmar. Det krusas för 

dem överallt och de unga pojkarna tror att de är nummer ett i samhället och lever och uppför 

sig därefter; ohyfsat och självmedvetet. Insändarskribenten påpekar att deltagarna i 
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Sandökravallerna år 1907 till största delen var pojkar i åldern 14 -20 år vilket visar att något 

måste göras innan deras levnadssätt orsakar allt för stora faror för Norrland.
106

 

 

7.2.4 Orsakerna till böndernas försäljningar  

Orsakerna till böndernas hemmansförsäljningar debatteras inte speciellt mycket bland 

bolagskritikerna i riksdagen. Andrakammarledamoten Harald Wijk i Liberala samlingspartiet 

försöker dock ge en bild av orsakerna till böndernas försäljningsvilja. Han menar att det 

vanligaste svaret bland folket i Norrland är att försäljningarna och utflyttningarna beror på att 

bönderna vantrivs sedan bolag köpt in sig på orten. Bolagen är ”ett yttre element som kommit 

in och verkat demoraliserande” och den kommunala andan som fanns förr borde 

återupprättas exempelvis genom ett införande av begränsad kommunal rösträtt för bolagen.
107

 

 

I Norrlandskommitténs betänkande anser man att skuldsättning, obestånd samt att ”det varit 

så lätt att få sälja” är några av orsakerna bakom hemmansförsäljningarna.
108

 Bönderna tillhör 

dock en mindre affärsvan och godtrogen folkklass som inte har samma förmåga att uppskatta 

skogens värde som bolagens representanter, vilket leder till att de inte får betalt för skogens 

rätta värde. Andra orsaker till försäljningarna uppges vara att bönderna tröttnat på jordbruket 

eller fått begär efter ombyte och en inbillad högre levnadsställning - orsaker som man 

förklarar med att det norrländska bondeståndet under de senaste årtiondena märkbart ändrat 

karaktär. Anledningen till det är tidsandan och den allmänt stigande bildningen hos 

befolkningen som kräver ett mer omväxlande liv. Mycket återstår att försöka förklara, menar 

utredarna, samtidigt som de säger sig veta att förklaringen inte gärna kan ”vara någon annan 

än den, att bondeståndet icke varit moget för mottagandet af så öfverflödigt rika 

inkomstkällor som dem, vilka öppnats med skogens mångdubbling i värde.”
109

 Här är 

intressant att notera att samtidigt som man anser att bolagen med sin list lurar bönderna på 

skogens rätta värde så menar man att bönderna får överflödigt stora inkomster på sina 

skogsförsäljningar – inkomster som de, på grund av sin godtrohet, inte är mogna att förvalta. 

 

Att en av orsakerna till försäljningarna faktiskt skulle kunna vara följden av böndernas brist 

på försörjningsmöjligheter, tycks inte föresväva någon av de agrarvänliga bolagskritikerna. I 

vilket fall, så passar den förklaringen inte in i debatten av ideologiska skäl. 
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7.2.5 Böndernas oförmåga att klara sig i det industrikapitalistiska samhället 

Sedan personer ur den självägande bondeklassen sålt sitt hemman till något bolag, stannar de 

kanske kvar på sina gårdar som arrendatorer eller flyttar in till städerna eller de större 

järnvägssamhällena där de, enligt kommittébetänkandet, ”köpa sig gårdar och inrätta sig för 

att lefva på sina räntor, kanske emellanåt i förening med affärsspekulationer af ett eller annat 

slag.”
110

 Synen på den före detta bondens utveckling sedan han lämnat jordbruket bakom sig 

är pessimistisk, som om han plötsligt förlorat alla sina goda egenskaper och smittats av det 

industrikapitalistiska samhällets sjukor: ”penningeöfvermod” , ”herrskapsblifvande”och 

”högt lefnadssätt, tvetydiga affärsförbindelser, vexelrytteri och konkurs.” 
111

 Några av de före 

detta bönderna lockas till att bli lanthandlare trots att de är totalt okunniga i bokföring och hur 

man gör affärer. Följderna av ett ökat antal lanthandlare blir en ökad konkurrens som slår ut 

även de mest rutinerade. Innan konkursen slår till med full kraft, har affärsmannen hunnit med 

ett arbete av mindre uppbygglig art. För att få sälja så mycket som möjligt skaffar han sig 

”onyttigt och överflödigt kram, lyx- och njutningsföremål av olika slag, med grann och 

lockande utstyrsel”.
112

 Och med hjälp av dessa varor kittlas böndernas köplust och utbudet 

verkar i hög grad demoraliserande på landsbygdens befolkning, enligt utredarna, som också 

höjer ett varningens finger för lanthandeln som utvecklats till ”en kräfta på samhället, som 

utbreder sig i det tysta, förgiftande folkets blod och medförande ett försvinnande af den 

gammeldags enkelheten och utrotande af den forna husbehofshemslöjden.”
113

 

 

Utredarna slår fast att de före detta bönderna också kan återfinnas bland gruppen emigranter 

där de använder köpeskillingen från sin sålda jord till att betala flytten till en annan världsdel 

och bosättningen där. Emigrationen i sig behöver visserligen inte innebära något ont om den 

bidrar till att reducera befolkningsantalet till en nivå som är anpassad till underhållsmedlen; 

då kan den till och med vara en ”nyttig åderlåtning” för samhällskroppen, men i Norrland 

liknas däremot emigrationslusten hos bönder som avyttrat sina gårdar vid en ”blodförlust” 

eftersom det bland dem går att finna de mest lättpåverkade personerna för 

emigrationsagenterna.
114
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Några av de före detta bönderna övergår istället i bolagens tjänst där de utgör ”en ovärderlig 

nytta för bolagen såsom mellanhänder vid bolagens fortsatta inköp af bondejord.”
115

 

Bönderna är inte lika misstänksamma mot dessa som mot ”underhandlare af 

herremannaklass” och genom sin detaljkännedom om personer och förhållanden på orten 

”blifva de i stånd att till bolagens fördel afsluta många affärer, som ej eljest skulle komma till 

stånd.”
116

 Återigen övergår bolagens list böndernas förstånd! 

 

7.2.6 Sammanfattning socialt perspektiv 

I debatten om Norrlandsfrågan får det sociala perspektivet ett stort utrymme. Det råder ingen 

tvekan om att det industriella genombrottet förändrat det agrara samhället i grunden och att 

många, oavsett samhällsklass, berörs av utvecklingen. Bolagskritikerna har många exempel på 

hur industrikapitalismen slår sönder gamla, väl invanda sociala strukturer och värden och den 

samhällsklass som står inför de största hoten är de självägande bönderna.   

 

I riksdagsdebatterna och i kommittébetänkandet dryftas föreställningen om faran med  

bolagens undergrävande av böndernas jordbruksintresse. När en bonde genom försäljning 

förlorar äganderätten till sin jord och kanske blir kvar som arrendator på den sålda gården 

minskar både den forne bondens och hans söners odlingsintresse. Detsamma gäller för andra 

arrendatorer och lantbruksarbetare som saknar den självägande bondens frihet och möjlighet 

att lämna jorden i arv till kommande generationer. Dessa mindre nyttiga samhällsklasser, 

kallad ”den lösa befolkningen”, är enligt kritikerna en produkt av bolagsköpen, vars närvaro 

leder till sociala problem på landsbygden som i sin tur leder till att fler bönder väljer att sälja.  

 

I konservativa Hernösands-Posten kommenteras de sociala problemen som uppstår när 

arbetarklassens unga söner tjänar egna pengar och, till skillnad från bondesönerna, är 

eftertraktade som arbetskraft inom sågverks- och trävaruindustrin. De blir allt för 

självständiga och självmedvetna och utmanar gamla sociala hierarkier. Med 

självmedvetenheten kommer krav på ökade rättigheter som kan utmynna i omstörtande 

verksamheter som har andra syften än att föra det borgerliga samhället framåt genom 

reformer.  
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Föreställningen om de före detta böndernas oförmåga att klara sig i det industrikapitalistiska 

samhället blir tydlig i Norrlandskommitténs betänkande. Så länge de har sin självägande 

position i det agrara samhället är de innehavare av egenskaper som i samhällsorganismen gör 

dem överlägsna de beroende klasserna, men så snart de på något sätt lämnar denna ställning 

och blir en del av det industrikapitalistiska samhället blir beskrivningen av deras karaktärer en 

helt annan. De före detta bönderna blir då svaga och mindervärdiga, med stora svårigheter att 

förstå sig på penninghushållning och affärer. Deras forna känsla för det gammaldags enkla 

livet övergår i ett levnadssätt där sådant som kan köpas för pengar värderas högt. I de fall där 

de före detta bönderna blir lanthandlare eller får arbete som skogsuppköpare i bolagens tjänst 

åstadkommer de ingenting annat än en fortsatt demoralisering och nedmontering av 

landsbygden och viktiga delar av samhällsorganismen. Denna föreställning har stora likheter 

med den så kallade lapp-skall-vara-lapp-idén, som präglar det sena 1800-talets och det tidiga 

1900-talets politik gentemot den samiska befolkningen i Norrland, en politik som syftar till att 

bevara nomadlivet till varje pris. Idén går i stora drag ut på att civilisationen är den 

renskötande samens värsta fiende; när han kommer i kontakt med ”den odlade bygden” och 

ett bekvämare levnadssätt, får han en motvilja och ett ointresse för livet i vildmarken. Detta 

leder dock till hans fördärv eftersom hans rasdrag gör honom stark som renskötare i fjällen, 

men mindervärdig och svag i andra miljöer och sammanhang.
117

 Precis samma öde drabbar 

den självägande bonden när han lämnar sin givna plats och funktion i samhällsorganismen. 

 

De i ekonomiska avseenden naiva bönderna beskrivs som offer för bolagens list vid 

hemmansförsäljningarna – de blir helt enkelt lurade att sälja till för låga priser. Bilden blir 

dock motsägelsefull, när de före detta bönderna, efter försäljningarna, plötsligt anses ha ett 

överflöd av pengar som de inte har förmåga att förvalta på ett långsiktigt och förnuftigt sätt. 

 

Hos de konservativa bolagskritikerna finns ingen förståelse för bönder som väljer att sälja till 

bolagen och ”växla spår” i livet. De har, visserligen som en följd av skogbolagens list, 

övergivit den uppgift som de har att fylla i samhällskroppen och brutit mot de skyldigheter de 

enligt traditionen har att föra vidare till kommande generationer. Bönderna bör tänka om 

eftersom de, i egenskap av företrädare för det gamla agrara samhället (allmänintresset) har en 

plikt att stå emot den industrikapitalistiska utvecklingen (särintresset) och 
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moderniseringsprocessen så att samhällsorganismen bevaras i sin helhet, med alla sina delar 

intakta. 

 

De bolagskritiska föreställningarna inom Norrlandsfrågans sociala perspektiv grupperar sig 

runt motsatsparen oberoende – beroende /  jorden släktens egendom – jorden privat egendom/  

bondens oförstånd – bolagens list samt allmänintresse – särintresse. 

 

 

7.3 Norrlandsfrågan ur ett ekonomiskt perspektiv 

En livlig bolagskritiker i debatten är liberalen Carl Lindhagen, ledamot av riksdagens andra 

kammare. Hans inlägg vid en diskussion hos Frisinnade klubben i Stockholm refereras i en 

artikel i Hernösands-Posten 1901 och andas en stor misstänksamhet mot bolagen. Lindhagen 

menar att den förste innehavaren av ett hemman som sålt sin skog genom ägostyckning men 

behållit jordbruket, kunde klara sig med det rörelsekapital han fått från skogsförsäljningen. 

Men efterträdaren måste slita på hemmanet utan både skog och rörelsekapital, vilket, enligt 

Lindhagen, vore synnerligen olyckligt ur nationalekonomisk såväl som privatekonomisk 

synpunkt. Industrin kan behöva hejdas i sin ”bärserkagång” och de små jordbrukarnas 

intressen att livnära sig är minst lika viktiga som industrins.
118

 Lindhagen, liksom flertalet av 

de socialliberala bolagskritikerna, anser att staten har ett stort ansvar för att lösa situationen i 

Norrland. 

 

7.3.1 Bolagen som fastighetsägare 

I ett utskottsutlåtande från 1901 menar man att sågverksbolagens allt större övertagande av 

skogs- och jordbruksfastigheter kan medföra olägenheter av såväl ekonomisk som social 

natur. Bolagen är inte de som står bakom det ekonomiska uppsvinget, utan ”skogarne sjelfva 

och de konjunkturer som vid en viss tid gåfvo utsigter att bereda dem marknadsvärde.”
119

 

Både det allmänna och det enskilda kan dra nytta av detta och nyttan kommer att bli än 

fruktbarare och varaktigare om äganderätten ligger hos staten, kommunerna och bönderna 

istället för hos skogsbolagen. Att kapitalet genom tillgodoseendet av sin egen nytta fyller en 

viktig allmän uppgift råder det ingen tvekan om, men ”det skall då komma över landet som ett 

sakta befruktande regn och ej såsom en stormflod, vilken sköljer bort gammal kultur och 
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århundradens förutseende.”
120

 Återigen uttrycks här en rädsla för stora och snabba 

samhällsförändringar och för bolagens kortsiktiga vinstintressen. 

 

Också bland bolagskritikerna i riksdagens första kammare finns en stark uppfattning om att 

utvecklingen i Norrland gått alltför snabbt, framför allt på grund av att skogsbolagen fått köpa 

både träd och jord. Enligt greve Fredrik Wachtmeister i Första kammarens protektionistiska 

majoritetsparti, kom det redan på 1870-talet”en sjö öfver Norrland af penningar och 

champagne och alla möjliga goda saker” och han ”försäkrar att Norrland lider ännu i dag af 

denna alltför hastiga utveckling” samt konstaterar att om ”denna utveckling gått 

långsammare hade vi haft mer skog qvar i Norrland.”
121

 Samme Wachtmeister hävdar också 

att bolagen är de farligaste köparna och därför bör förhindras att köpa skogsfastigheter – då 

finns nämligen en chans att andra köpare kan träda in och då kan det hända att marken åter 

kan hamna i bondehänder, något som säkerligen inte sker om den en gång sålts till de mäktiga 

bolagen. Friherren och politiske vilden Gustaf Sparre i samma kammare hävdar att den 

ekonomiska utvecklingen i den norra landsdelen inte ”var frukten af omtanke och idogt 

arbete, utan af en forcerad omsättning i penningar och rika naturtillgångar” som inte var ”i 

beskaffenhet att vara varaktigt.”
122

 De höga lönerna vid skogsavverkningarna lockade 

arbetskraften från lantmannanäringarna och behoven växte i högre grad än den ekonomiska 

styrkan. För att kunna tillfredsställa de nya behoven utnyttjades skogstillgångarna i allt högre 

omfattning och nya avtal om skogsupplåtelser av lägre dimensioner ingicks. Då det inte fanns 

mer kvar att överlåta så intecknades hemmanen. Men enligt Sparre är skogsavverkningarna 

ändå nödvändiga eftersom många inflyttade skogsarbetare annars riskerar att ligga 

fattigvården till last. Det norrländska jordbruket kan på grund av det stränga klimatet inte 

upparbetas så att det kan ”föda dem alla.”
123

  

 

Förstakammarledamoten Lars Berg i Första kammarens protektionistiska majoritetsparti, 

uttrycker även han en djup misstro mot bolagens fastighetsköp eftersom de realiserar sitt 

skogskapital på kort tid, är känsliga för konjunkturer, behov och vinstbegär. Den ökade 

spekulationen tvingar även de starkaste bolagen till stora avverkningar som slår hårt mot 

invidliggande orter.
124

 Berg menar att befolkningen på vissa ställen i Norrland nästan helt 
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utestängts från att köpa tomter eller utmål (arbetsområden för gruvdrift), och den kan ”icke 

förskaffa sig egna hem, eller ens lifnära sig utan att stå någorlunda väl med den okände, 

opersonlige härskarens enväldiga ombud, detta hårda öde, som hon känner hvila öfver sig – 

”den svarta handen.”
125

 Och vad än värre är, i Bergs dystopiska skildring av det 

industrikapitalistiska samhället, är att ”lantmannens enda kapital, hans enda tillgång – priset 

på hans arbetskraft bestämmes äfven af samma ”svarta hand.” 
126

 Att ett så frihetsälskande 

folk som det svenska kan trivas i sådana levnadsförhållanden finner han inte troligt, men 

befarar att vantrevnad, missnöje och kanske också hat kan spridas bland befolkningen, den 

”flyr så fort den kan från dessa forna hem på hvilka döden lagt sin hand.” och de som inte 

kan lämna sin hembygd ”gripes af socialismens onda uppfattning och tankar.”
127

 Metaforen 

med ”den svarta/döda handen” kan härröra från den engelske radikalen Lord Arthur 

Hobhauses skrift The Dead Hand från år 1880, där uttrycket syftade på att odlingen skulle bli 

eftersatt om det personliga jordägandet ersattes av bolagsägande.
128

  

 

7.3.2 Penningöverflödets negativa inverkan på den forne bonden 

I Norrlandskommitténs betänkande lyfts de negativa sidorna av penningekonomins ökade 

insteg på den norrländska landsbygden fram. Dessa ”sorgliga följder af det plötsligt 

uppkomna penningeöfverflödet” som bönderna förfogar över efter hemmansförsäljningarna 

alstrar ”lättja och ökade lefnadsbehof, begär efter lyx, rusdrycker och spel o.s.v.”
129

 De före 

detta böndernas ovana att handskas med pengar gör att de dras in i spekulationer vars 

lönsamhet de inte har kompetens att bedöma. Resultatet blir alltid detsamma: 

”skogspenningarna förtära sig sjelfva, och finnas andra penningar i huset, dit de inkomma, 

så förtära de dem också.”
130

 Den forne bonden klarar inte av att bedöma storleken på den 

köpeskilling han fått och han tror att den aldrig kan ta slut. Han ”får begär att lefva så 

beqvämt som möjligt, och hans sämre sidor träda fram i dagen” och på grund av sin 

oförmåga att klara sig i det intrigspel som bedrivs av alla dem som vill utnyttja honom går de 

kontanta pengarna förlorade.
131

 Kvar i arv till barnen blir ingenting annat än en vana vid ett 

levnadssätt som förstört det mesta av arvet efter förfäderna. Utredarna konstaterar dock att det 
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finns ”vackra undantag” – i vissa bygder har befolkningen kvar den ”betänksamma 

sparsamhet som är bondeståndets tryggaste värn.”
132

  

 

7.3.3 Jordbruket i Norrland- en viktig näring? 

Arvid Lindman i Första kammarens protektionistiska majoritetsparti talar för det norrländska 

jordbrukets berättigande, trots att han anser att avsättningsmöjligheterna för det, till följd av 

de stora avstånden och de dåliga kommunikationerna, i stort sett endast finns hos den 

arbetarbefolkning som användes i och för skogsarbetena. Återkommande nödår visar på att 

jordbruket i norr kämpar med oerhört stora svårigheter. Man bör göra allt vad man kan för att 

lära den jordbrukande befolkningen där uppe rationella brukningsmetoder och 

jordbruksskötsel, men ändå ”ej försöka att tvinga fram jordbruket utan låta det själf arbeta 

sig fram.” 
133

 Lindman framhåller att det norrländska jordbruket trots sina problem inte gått 

tillbaka utan istället genomgått en märkbar utveckling. 

 

Pontus Fahlbeck från Moderata partiet i samma kammare har en pessimistisk syn på det 

nordliga jordbruket som näring betraktat. Han anser att ”jordbrukets betydelse i Norrland är 

att vara grundvalen för den besuttna allmogens bestånd, men det bidrager icke i ringaste mån 

till landets rikedom i öfrigt.”
134

  

 

I två artiklar i Hernösands-Posten ställer man sig i rubriken frågan ”Är jordbrukets och 

industriens intressen oförenliga?” och inleder den första artikeln med kommentaren att denna 

fråga ju kan synas överflödig eftersom jordbruket behöver en ”jämn och fördelaktig 

afsättning af sina alster”- och ”i stort sedt är det industrien som bereder marknad för hans 

produkter.”
135

 Bonden måste liksom varje annan producent köpa och sälja och ju närmare, 

bekvämare och säkrare denna marknad är, desto bättre. Som ett positivt exempel lyfter man 

fram hur den förut så försummade mejerigrenen fått ett lyft i Ådalen där det går utmärkt att få 

avsättning för mejeriprodukter på industriorterna. Förutom detta, radar artikelförfattaren upp 

ett antal ytterligare fördelar som bönderna kan dra av att existera sida vid sida med industrin: 

bönderna kan få sälja mindre tjänlig mark till industrin till ett bra pris, kommunikationerna 

förbättras och det sker en höjning av böndernas ekonomiska förmåga inom områden som 

fattigvård och folkundervisning.  I den andra artikeln utandas man stor positivism över 
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industrins utveckling: ”En öfver hela landet utbredd industri med tillfälle för alla våra 

jordbrukare att på närmaste håll och mot god betalning få afsätta allt hvad deras åker och 

ladugård kunna frambringa utöfver deras eget behof samt tillgång till biförtjänster där dessas 

hela tid och arbetskraft ej upptagas för jordbruket, det föreställa vi oss som ett riktigt 

idealiskt tillstånd i en nationalekonoms ögon.”
136

 Artiklarna är publicerade år 1909 och den 

försonande tonen hos de konservativa bolagskritikernas sida gentemot de industriella 

intressena hade inte varit möjlig tidigare under undersökningsperioden. Anledningen är att 

den rösträttsreform som genomfördes 1909 och som bland annat innebar att en 40-gradig 

skala som minskade bolagens röstmakt och politiska inflytande infördes. Reformen medförde 

också ett system med allmän rösträtt för män till andra kammaren och ett proportionellt 

valsystem.
137

 Det största hotet från bolagen är nu avvärjt, men arbetarklassens gradvis 

utökade rätt att delta i politiska beslut som kan påverka samhällsutvecklingen i en socialistisk 

riktning, gör den till de konservativa krafternas nya fiende i kampen om inflytandet över 

samhällsutvecklingen.  

 

Men trots de icke-socialistiska (före detta) bolagskritikernas byte av huvudfiende, får 

bönderna ännu en gång fungera som värnet mot den nya tiden där socialisterna får ett allt 

större inflytande. I Hernösands-Posten publiceras i juni 1910 en artikel med rubriken 

”Socialistiska sömnpiller åt bönderna”, där man menar att socialisterna är rädda för ”att 

bönderna skola vakna” och ”det med rätta, ty en själfägande bondeklass är det enda 

tänkvärda värnet mot socialismen.”
138

 I artikeln hävdas att socialisterna under olika 

skyddande förklädnader, bland annat i form av utländska ord från den socialistiska 

terminologin, försöker dölja sitt verkliga slutmål att göra jorden till statens egendom. Genom 

att undvika att säga vad de menar ”på ren svenska” tror de sig lättare kunna lura bönderna.
139

 

Tidigare ansåg man att var det bolagen som lurade bönderna, nu är det socialisterna. Förut var 

bolagsägandet av jorden det största hotet – nu är socialisternas arbete för ett förstatligande av 

jorden den nya samhällsfaran. Bönderna ses dock fortfarande som den mest utsatta gruppen i 

kampen mellan den gamla och den nya tidens föreställningar och idéer. 
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7.3.4 Sammanfattning ekonomiskt perspektiv 

I den offentliga debatten om Norrlandsfrågan är bolagens fastighetsförvärv en central fråga 

även ur ett ekonomiskt perspektiv. Bland bolagskritikerna i riksdagen är föreställningen att 

utvecklingen i Norrland gått alldeles för snabbt sedan skogsråvarans marknadsvärde ökat allt 

sedan 1870-talet. De anser att bolagens verksamhet dessutom är av en forcerad och kortsiktig 

natur, styrd av snabba klipp och vinstbegär – en bild som står i skarp kontrast till de 

konservativa föreställningarna och idealen om den självägande bondens långsiktiga, 

strävsamma och traditionstyngda arbete, där andra värden än de ekonomiska väger tyngst och 

där samhällsförändringar bör ske stegvis. Den befolkning som bor på den norrländska 

bolagsmarken blir, för sin försörjning, beroende av en ”makt” som befinner sig långt ifrån 

dem rent geografiskt. I sådana trakter finns en risk för minskat odlingsintresse, ökad 

vantrivsel och missnöje som kan leda till att kvarvarande invånare blir socialister – något som 

verkligen hotar att förstöra samhällsorganismen.  

 

De bönder som sålt sina fastigheter klarar inte av att förvalta pengarna från försäljningen på 

ett långsiktigt hållbart sätt, utan slösar dem på onyttiga varor eller på osäkra spekulationer. De 

och deras barn blir vana vid ett bekvämt liv samtidigt som de lätt blir ekonomiskt utnyttjade 

av listiga personer. Dessa föreställningar är av samma typ som redovisas i avsnitt 7.2.5 och 

ger en bild av vad som händer när den före detta självägande bonden förlorar sin 

självständighet och blir beroende av penningmedel. Han klarar inte av livet i det 

industrikapitalistiska samhället, där hans ekonomiska naivitet och hans vana vid 

självhushållning och strävsamt arbete inte värderas utan istället bryter ned hans karaktär och 

framtidsutsikter. 

 

Bolagskritikernas syn på det norrländska jordbrukets betydelse som näring är inte entydig – är 

Norrland ett jordbruksland att räkna med eller inte? Parallellt med att föreställningen om de 

självägande böndernas avgörande betydelse för hela samhällsorganismens fortlevnad ständigt 

återkommer i debatten, lyfts också i bristerna i det norrländska jordbruket fram, särskilt i 

riksdagens första kammare. Missväxt, dåliga avsättningsmöjligheter, stora avstånd och dåliga 

kommunikationer är några av problemen. ”Man” bör dessutom lära jordbrukarna rationella 

brukningsmetoder och jordbruksskötsel. En förstakammarledamot hävdar att det norrländska 

jordbruket inte alls bidrar till nationalekonomin utan endast behövs för att bevara den besuttna 

allmogen i denna landsdel, vilket uttrycker en föreställning om att det norrländska jordbrukets 
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viktigaste funktion är att vara en samhällsbevarande institution och ett värn mot de 

industrikapitalistiska intressena. 

 

I slutet av undersökningsperioden kan man i Hernösands-Posten se hur bolagskritikernas 

föreställningar beträffande industrins negativa inverkan på jordbrukets utveckling förändras. 

De börjar nu se att industriorterna erbjuder avsättningsmöjligheter för jordbruksprodukter, 

förbättrade kommunikationer, förbättrad ekonomi och möjligheter till biinkomster. 

Anledningen till denna positiva syn kan höra samman med 1909 års rösträttsreform som bland 

annat innebar att en 40-gradig skala som minskade bolagens röstmakt och politiska inflytande 

infördes. Reformen medförde också ett system med allmän rösträtt för män till andra 

kammaren och ett proportionellt valsystem.
140

 Det största hotet från bolagen blir på så sätt 

avvärjt och socialisterna utnämns som den nya fienden för de konservativa krafterna. 

 

De bolagskritiska föreställningarna inom Norrlandsfrågans ekonomiska perspektiv grupperar 

sig runt motsatsparen långsiktighet – kortsiktighet/ oberoende – beroende/  

jordbruket lönsamt – jordbruket olönsamt samt konservatism – socialism. 

 

7.4 Norrlandsfrågan ur ett politiskt perspektiv 

7.4.1 Statens ansvar för situationen i Norrland 

I ett utskottsutlåtande från 1901 angående en motion väckt inom andra kammaren av 

dåvarande politiska vilden (senare Liberala samlingspartiet) Georg Kronlund med anhållan 

om vidtagande av åtgärder till befrämjande av övre Norrlands kolonisation, påpekas att staten, 

som den största jordägaren i Norrland har en plikt utifrån både det allmänna bästas synvinkel 

och sina egna intressen och skyldigheter, att möjliggöra befolkandet och uppodlingen av de 

stora öde bygderna i landets nordligaste delar.
141

 Staten bör helt enkelt befrämja Norrlands 

kolonisation genom att på sin mark undersöka om viktigare kommunikationsleder, 

industricentra eller platser där större samhällen uppstått kan upplåtas åt enskilda för odling 

och bebyggande. Om en fond för Norrlands kolonisering bildades kunde frågan dessutom få 

”en lugn och lycklig lösning.”
142
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I riksdagens båda kamrar finns bland bolagskritikerna åsikten att bolagens stora förvärv av 

såväl skogs- som jordbruksfastigheter sätter befolkningen i beroendeställning. Man anser att 

föreslagna åtgärder som exempelvis billigare arbetskraft, billigare odlingslån och större bidrag 

från staten till utdikning av sanka marker inte har någon effekt sedan all jord kommit i 

bolagens ägo. Alla bidrag som staten ”öfverlemnar till jordförbättringar och odlingar de 

nordliga provinserna, voro bortkastade penningar.”
143

 ”För Norrland gifves ingen lycklig 

framtid, om der icke finnes ett jordbruk och en jordbrukande befolkning; ytterst är dess 

framtid derpå beroende”
144

  

 

Förstakammarledamoten Carl David Uppström i Moderata partiet lyfter i samma debatt fram 

att det i Norrland sedan urminnes tider, sida vid sida med den nomadiserande befolkningen, 

även funnits en fast sådan ”af samma folkstam som vi, och den har delat våra öden under all 

tid.” Denna befolkning behöver hjälp och ”den har varit en lika laglydig del af svenska folket 

som någon annan, och den bör äfven få denna hjälp.”
145

 Uppström hävdar att det finns ett 

slags kontraktsförhållande mellan svenska staten och den norrländska allmogen som beror på 

att folk förmåtts bosätta sig i Norrland och bryta mark i utbyte mot skattefrihet och andra 

förmåner. ”De förde hit sin arbetsförmåga, staten släppte till jorden, bygd bröts, och af 

nybygget blef hemman, af nybyggaren bonde, och denna bondebefolkning, som svenska staten 

skaffat dit, är svenska staten skyldig att fortfarande sörja för.”
146

    

 

7.4.2 Den nationalekonomiska betydelsen av nyodlingar i Norrland 

Carl Lindhagen i Liberala samlingspartiet hävdar i en andrakammardebatt att om man vill att 

jordbruket skall gå framåt i Norrland, så ”bör man icke proklamera, att jord, som skulle vara 

ypperlig att odla, icke får odlas, om den är bevuxen med ståndsskog eller växtlig ungskog” 

eftersom det ”ekonomiskt är mera fördelaktigt att kunna afvinna dylik jord 

jordbruksprodukter än skogsprodukter.”
147

 Han anser att all jord som kan odlas också bör få 

odlas och framhåller att han med egna ögon i exempelvis Jämtland sett mark, som skulle vara 

i hög grad odlingsbar, men på vilken det växer skog överallt. Det finns en stor 
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nationalekonomisk vinst i att jorden nyodlas och ”att nya tegar läggas till de gamla.”
148

 

Staten har ett ansvar för att för att denna nyodling genomförs, anser Lindhagen. 

 

Mot slutet av undersökningsperioden citeras i Hernösands-Posten en artikel från Stockholms-

Tidningen, där det diskuteras hur vanvårdade jordbruksområden, tack vare den nyligen 

antagna vanhävdslagen, kan sönderstyckas till småbruk. Artikelförfattaren menar att det 

särskilt i mellersta Norrland, Medelpad, Ångermanland och Hälsingland finns vidsträckta 

marker som passar särskilt bra för åkerbruk och för kolonisering. Att det inte bedrivs jordbruk 

där i nuläget beror på att de nuvarande invånarna saknar intresse för jordbruket, men tusentals 

nya jordbrukarhem skulle kunna växa upp på dessa områden om de ”öppnades för odling.”
149

 

Idén att på detta sätt, genom en etablering av småbruk grundlägga ett nytt bondestånd, kunde 

vara värd en nationell samling för att inte falla i glömska eller stanna vid blotta tanken. En 

regional kommentar till detta lämnas i Hernösands-Posten av kommunalnämndsordföranden 

Herr Högberg i Näs som är positiv till en ny kolonisering av Norrland, men tror att förslaget 

kommer att utsättas för en attack från radikalt håll eftersom projektet inte vilar på ”de 

statssocialistiska principerna”
150

- det vill säga de socialistiska idéerna om att jorden borde 

vara i statlig ägo, inte privat. 

  

7.4.3 Bolagen och det kommunala livet 

Norrlandskommittén tar i sitt betänkande upp förhållandet att den kommunala rösträtten till 

stor del, direkt eller indirekt, utövas av bolagens inspektorer. I en del kommuner anmäls inte 

bolagsarrendatorerna till mantalslängderna som arrendatorer och förlorar då sin kommunala 

rösträtt. I andra kommuner där arrendatorerna är upptagna i röstlängden utövar bolagen sin 

röstmakt genom sina inspektorer som framgångsrikt kan påverka arrendatorernas 

ställningstaganden vid kommunalstämmorna. Ett annat missförhållande är att bolagen inte 

beskattas för inkomst av rörelse i de skogskommuner där de hämtar stora delar av sitt 

virkesförråd, utan i de kustkommuner där de har sina sågverk och industriella anläggningar. 

Kustkommunerna gynnas på inlandskommunernas bekostnad.
151
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7.4.4 Den politiska faran med utlänningars jordförvärv 

I debatten om Norrlandsfrågan diskuteras den eventuella faran med utländska bolags ägande 

av fastigheter eller utländska aktieägares inflytande i skogsbolagen. Bolagskritikerna vill 

gärna förhindra att andra än ”svenske män - d.v.s. icke heller norske” får vara delägare samt 

att bolagens styrelser inte får godkänna några överlåtelser av aktier till ”främlingar”
152

 

 

Andrakammarledamoten Carl Jonas Öberg i konservativa Lantmannaparitet menar att 

bolagens ökande inflytande över den fasta egendomen i nordanbygden till och med kan 

innebära att försvarsåtgärder som avser de norra delarna av Sverige kan ifrågasättas. Han 

hänvisar till ett yttrande i ett av lagutskottets utlåtanden som menar att den lösa arbetande 

befolkningen i Norrland ”icke hafva några hus och hem- i detta ords egentliga betydelse- att 

försvara, utan i farans stund föredraga att vända fäderneslandet ryggen i stället för att offra 

lif och blod för – bolagen?” 
153

 Om utländskt kapital dessutom är involverat i bolagen är det 

ju självklart, enligt samma yttrande, att enbart denna omständighet kan få ödesdigra 

konsekvenser vid ”krigiska förvecklingar”. Därför anser man att frågan om bolagens 

jordförvärv blir en lika viktig försvarspolitisk fråga som andra försvarsfrågor. Lösningen på 

problemet blir inte kostsam utan kan åstadkommas ganska enkelt från lagstiftarnas sida om 

bara den goda viljan finns, menar Öberg.  

 

Också Norrlandskommitténs betänkande behandlar den politiska faran med att utländska 

personer genom aktieköp och bolagsbildning har möjlighet att, utan någon prövning av 

Kungl. Maj:t, ”förvärfva sig det bestämmande inflytandet öfver stora delar af fosterlandets 

territorium”
154

 Förstakammarledamoten Carl Theodor af Ekenstam i konservativa Första 

kammarens majoritetsparti, menar att om en reduktion av bolagsegendomarna skulle 

genomföras finns risken att många intressenter överlåter sina aktier till utlänningar hellre än 

att riskera förlusten av sin egendom. Utlänningarnas regeringar skulle kanske inte tveka att å 

sin sida försvara sina undersåtars intressen vid en eventuell konflikt.
155
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7.4.5 Arbetarnas situation i bolagsväldets tjänst 

På uppmaning av norrländska arbetargrupper lyfter socialdemokraten Hjalmar Branting fram 

deras syn på Norrlandsfrågan i en andrakammardebatt. Arbetarnas uppfattning om 

bolagsväldet stämmer i mycket överens med de åsikter som de norrländska självägande eller 

före detta självägande bönderna ger uttryck för, även om deras erfarenheter naturligtvis skiljer 

sig från den självägande befolkningens. De är, som Branting säger, eniga om ”att det blir 

rättslöshet och sjelfhärskardöme som råder var helst bolagsväldet får innästla sig.”
156

 

Överallt hos arbetarna finns en ”dof jäsning” som kommer sig av den rättslöshet som den 

arbetande befolkningen befinner sig i förhållande till de stora mäktiga bolagen. Branting ger 

exempel på hur arbetare avskedats sedan de engagerat sig i fackliga föreningar och menar att 

bolagen reagerar på ett sådant sätt ”när de känna sig tillräckligt kapitalistiskt starka för att 

kunna handtera s.k. fria svenska medborgare.”
157

 Han beskriver också hur olika avtal 

plötsligt rivits upp till nackdel för arbetarna – återigen exempel på den rättslöshet som får 

arbetarna att vilja bekämpa bolagsväldet.
158

  

 

Den liberale andrakammarledamoten Jakob Byström har egna, visserligen några år gamla, 

erfarenheter av den norrländska timmeravverkningen i bolagens regi och han anser att 

skogsarbetarna i många avseenden ”hafva det föga bättre än Amerikas negerslafvar före 

slafkriget” trots att de arbetar flitigt och ihärdigt. På många ställen vill han minnas att lönen 

bestod av ”att få taga portionsvis ryskt mattmjöl och amerikanskt, ganska mögligt, som var 

sådant, att våra svinuppfödare här i landet skulle baxna, om de fått se det.”
159

 Staten måste 

helt enkelt ta sitt ansvar och förbättra förhållandena för dessa Norrlands skogsmän 

lagstiftningsvägen! 
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7.4.6  Nödvändiga lagstiftningsåtgärder mot bolagsväldet 

En uppfattning är alltså att staten bör ta sitt ansvar och i debatten om Norrlandsfrågan 

diskuteras hur man med olika lagstiftningsåtgärder eventuellt skall komma till rätta med 

framför allt de sociala och ekonomiska problem som man på olika sätt anser vara en följd av 

den industrikapitalistiska utvecklingen. Liberalen Carl Lindhagen hävdar att det är en viktig 

uppgift för lagstiftningen att se till ”att det i Norrland växer människor och inte bara tallar 

och granar.”
160

   

 

I Norrlandskommitténs betänkande presenteras ett antal lagförslag som debatteras och antas 

under undersökningsperioden: förbudslagen (antagen 1906), arrendelagen (antagen år1907) 

samt ägostyckningslagen och vanhävdslagen (antagna år1909). 

 

Det lagförslag som orsakar de största diskussionerna är förbudslagen, som ställer 

Norrlandsfrågans kärnfråga på sin spets: bör det lagstiftas om ett förbud för bolag att förvärva 

enskilda skogsfastigheter i Norrland utan statligt tillstånd? Bolagskritikerna ser förslaget som 

det viktigaste medlet för att kunna behålla en självägande bondebefolkning i rikets norra 

delar. Moderaten Carl David Uppström i första kammaren menar att det finns ett slags 

”kontraktsförhållande” mellan den svenska staten och den norrländska allmogen eftersom de 

senare under ”gamla tider genom skattefrihet och andra förmåner förmåtts att bosätta sig och 

bryta bygd i Norrland. De förde hit sin arbetsförmåga, staten släppte till jorden, bygd bröts, 

och af nybygget blef hemman, af nybyggaren bonde, och denna bondebefolkning, som svenska 

staten skaffat dit, är svenska staten skyldig att fortfarande sörja för.”
161

 Carl Theodor af 

Ekenstam från Första kammarens protektionistiska parti i samma kammare anser att en 

nationell samling behövs i denna fråga: ”Att sluta dessa landsdelar närmare till det stora 

fosterlandet, att låta dem känna, att vi andra, som icke bor däruppe, ändock har känsla för de 

behov som de (de självägande bönderna) frambär.”
162

   

Erik Hägglund, från samma parti, argumenterar för en förbudslag trots att den innebär en 

inskränkning i böndernas självbestämmanderätt när deras rätt att sälja jorden till bolagen, som 

kanske erbjuder det högsta priset, försvinner. Han menar att en förbudslag är en klok och 

riktig åtgärd ur politiskt perspektiv; nöden kräver detta för att bondeståndets fortbestånd ska 

kunna säkras.
163
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I andra kammaren håller Lantmannapartisten Samuel Söderberg i Hobborn med 

förstakammarledamöterna om att man genom att införa en förbudslag visserligen utövar lite 

förmyndarskap över vissa människors obetänksamhet i vissa avseenden så skulle det inte göra 

någon skada, varken gentemot folket själva eller gentemot det allmänna, snarare tvärtom.
164

 

 

Andrakammarledamoten och liberalen Halvar Eriksson i Elgered medger att lagen visserligen 

innebär en risk för att priserna på hemmanen sjunker, men för Norrlands jordbrukande 

befolkning i det stora hela, innebär den ändå en stor förmån för dem som strävar efter att 

behålla sina hemman.
165

 

 

Friherren Theodor Adelswärd, också han liberal ledamot av andra kammaren, framför en 

annan lösning på problemet med bolagens stora fastighetsförvärv: ett införande av ett slags 

bondefideikommisser skulle innebära att hemmanen kunde bibehållas hos den norrländska 

bondeklassen. Han menar att det finns utmärkta exempel på ett sådant system från trakter i 

Europa där bondefideikommisser existerar sedan sekler tillbaka och där det på grund av dessa 

existerar en blomstrande bondestam.
166

  

 

I konservativa Hernösands-Posten förekommer i januari 1910 två artiklar under rubriken ”Är 

jordbrukets och industriens intressen oförenliga?” där den anonyme artikelförfattaren antar en 

mycket försonande ton gentemot industrin och menar att många av bolagsväldets skuggsidor 

har sin grund i en bristfällig lagstiftning som inte hunnit anpassa sig till efter industrins 

snabba utveckling. Försummelserna gottgörs allt eftersom och ”efter den kommunala 

rösträttsreformens genomförande ej längre någon orsak att tala om bolagsvälde inom 

kommunerna.” 
167

 Artikelförfattaren anser till och med att ”man har blifvit så ifrig att stäfja 

”låt-gå-systemet”, att det numera snarare kan befaras att det skall bli för mycket än för litet 

lagstadgadt på detta område.”
168

 Skribenten tar trävaruindustrin i försvar genom att mena att 

den visserligen haft sin slyngelålder (”den måste vara pojke innan den blef karl”
169

) och att 

den ibland troligen får skulden för sådant som den är oskyldig till, eller åtminstone inte ensam 

bär skulden till. I samband med den allmänna rösträttens införande 1909 har en ny politisk era 

                                                           
164

 AK 1906, N.o 46, sid.47. 
165

 Ibid, sid.35f. 
166

 Ibid  sid. 29. 
167

 HP 25/1 1910. 
168

 Ibid. 
169

 Ibid. 



48 
 

inletts, där bolagsväldet inte längre utgör det största hotet mot de konservativa krafterna. Nu 

är det arbetarklassen som får ett allt större politiskt inflytande, framför allt i andra kammaren, 

och på så sätt blir det största hotet mot den gamla ordningen och de som kommer att försvaga 

böndernas ställning. Men det allra största hotet finns, enligt skribenten, inte bland 

arbetarklassen i sig, utan hos de arbetare som anslutit sig till den samhällsfientliga 

revolutionära rörelsen.  Det gäller nu att försöka samla alla andra folkelement för att gentemot 

dessa omstörtare framhålla jordbrukets och industrins gemensamma intressen. 
170

 

 

7.4.7 Sammanfattning politiskt perspektiv 

Bolagskritikerna ser många politiska faror med situationen i Norrland. I riksdagen hävdar 

representanter för konservativa och socialliberala värderingar att staten bör fortsätta att ta 

ansvar över utvecklingen i Norrland genom att exempelvis stödja fortsatt kolonisering av de 

nordligaste delarna. Staten har också en skyldighet att sörja för den befolkning som den 

genom sin avvittringspolitik har ”skaffat dit”. Samtidigt finns röster som anser att olika 

föreslagna statliga åtgärder för att gynna uppodlandet av Norrland inte får någon effekt 

eftersom allt för stor del av skogs- och jordbruksfastigheterna är bolagsägda och befolkningen 

är satt i beroendeställning. 

 

Ett sätt för bolagen att utöva inflytande över det kommunala livet är att använda sig av sitt 

stora röstägande vid omröstningar och val av representanter i olika kommunala organ. 

Inlandskommunerna missgynnas dessutom av den förda skattepolitiken som tillåter att 

bolagen beskattas för inkomst av rörelse i de kustkommuner där deras industrianläggningar är 

belägna, inte i de skogskommuner där de hämtar största delen av sitt virke. Bolagskritikerna 

menar att dessa förhållanden gynnar bolagen och missgynnar utvecklingen och det lokala 

inflytandet i framför allt inlandets skogskommuner. 

 

Misstänksamheten mot utländskt ägande i bolagen är stor bland framför allt de konservativa 

bolagskritikerna som fruktar att utländska makter och skumma finansintressen på så sätt kan 

skaffa sig makt och inflytande över svenskt territorium. Den av bolagen så beroende 

befolkningen, kan också stå på de delvis utlandsägda bolagens sida i eventuella 

krigssituationer, vilket gör att vissa av de konservativa kritikerna går så långt att de ser 

bolagsägandet som en försvarspolitisk fråga.  
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De vänsterinriktade socialliberalerna och socialdemokraterna i andra kammaren lyfter fram 

arbetarnas svåra situation i bolagens tjänst. Deras anställnings- och arbetsvillkor måste stärkas 

lagstiftningsvägen och de bör få rättigheter att ansluta sig till fackföreningar. 

Socialdemokraternas intresse för Norrlandsfrågan som en jordpolitisk fråga är ganska svalt; 

de kritiserar bolagen i deras roll som industrikapitalistiska arbetsgivare, inte som ägare av 

skogsfastigheter. Socialdemokraternas inlägg i debatten präglas istället av den socialistiska 

ideologins föreställningar om kapitalets utsugning av arbetarklassen. 

 

Under undersökningsperioden presenteras, debatteras och antas ett antal lagar som förväntas 

dämpa bolagsväldets framfart i Norrland och stärka jordbrukets ställning. Trots att den så 

kallade förbudslagen innebär en inskränkning i böndernas självbestämmanderätt att sälja till 

vilka de vill, är de konservativa och socialliberala bolagskritikerna övertygade om att detta 

förbud är vad nöden kräver för att en självägande bondebefolkning ska kunna bevaras i 

landets norra delar och den så kallade Norrländska förbudslagen (eller Förbudslagen, kort och 

gott) införs 1906.
171

  En annan viktig förändring, som dämpar bolagens inflytande på det 

lokala planet är den kommunala rösträttsreform som genomförs år 1909 som bland annat 

medför att bolagen förlorar sin röstmakt då den 40-gradiga inkomstgraderade röstskalan 

införs.
172

 

 

I den regionala debatten diskuteras inte de politiska vådorna av bolagsväldets utbredning i 

någon större omfattning. Under slutet av undersökningsperioden, när lagarna införts, 

konstateras, lite överslätande, i en artikel i Hernösands-Posten, att många av de problem som 

lagts på bolagen berott på en bristande lagstiftning som inte hunnit anpassa sig till industrins 

snabba utveckling. Tack vare den utökade jordpolitiska lagstiftningen och 1909 års 

rösträttsreform kan de konservativa bolagskritikerna istället rikta sin uppmärksamhet, och 

kritik, mot arbetarklassen som får ett allt större inflytande över samhällsutvecklingen. De 

arbetare som ansluter sig till den revolutionära rörelsen är de största fienderna och det gäller 

nu för övriga samhällsklasser att, gentemot omstörtarna, framhäva jordbrukets och industrins 

gemensamma intressen. 
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De bolagskritiska föreställningarna inom Norrlandsfrågans politiska perspektiv grupperar sig 

runt motsatsparen agrar kommunal makt – industrikapitalistisk kommunal makt/ nationen 

Sverige – kolonin Norrland/ Sverige – ”utlandet” / arbete – kapital/ lagstiftning – ekonomisk 

liberalism. 

 

 

8. Sammanfattning och konklusion 

Det svenska samhället genomgick en snabb och radikal ekonomisk, social och politisk 

förändring under årtiondena runt sekelskiftet 1900. Landet gick från att vara ett utpräglat 

agrarsamhälle till att bli ett modernt industrisamhälle och blev en av de största 

träleverantörerna på den internationella marknaden.  En betydande sågverksindustri växte 

fram i det råvarurika Norrland som utvecklades till en tillväxtregion och många norrländska 

bönder sålde sina skogshemman till råvarutörstande och vinsthungriga bolag. En debatt om 

bolagens fastighetsförvärv och dess sociala följder började under 1890-talet föras i 

riksdagsdebatter och press och en bolagskritisk opinion med kopplingar till såväl 

konservativa, socialliberala som socialistiska idéer var mycket aktiv i debatten som kom att 

kallas Norrlandsfrågan. Denna undersökning har handlat om de olika föreställningar som 

kommer till uttryck i den offentliga debatten om Norrlandsfrågan genom bolagskritikernas 

reaktioner på den genomgripande samhällsförändringen under det tidiga 1900-talet och hur 

dessa föreställningar uttrycks på ett nationellt respektive på ett regionalt plan ur ett 

samhällsövergripande, socialt, ekonomiskt och politiskt perspektiv. Föreställningsvärldarnas 

kopplingar till olika ideologier har också studerats i undersökningen som behandlar 

tidsperioden 1901-1910. 

 

Bland de bolagskritiska rösterna i den offentliga debatten om Norrlandsfrågan dominerar de 

konservativas, antagligen beroende på att de representerar grupper och intressen som har mest 

att förlora på de samhällsförändringar som industrialismen och moderniseringen för med sig. 

De konservativas fasthållande vid föreställningen att de självägande bönderna representerar 

allmänintresset är en del av ett konservativt ideologiskt projekt som hade som mål att 

förhindra att nya samhällsgrupper steg för steg drev det politiska systemet i riktning mot 

demokrati. Enligt de konservativa föreställningarna låg det i hela nationens intresse att den 

samhällsordning som växt fram under en lång historisk process inte övergavs för att gå 

industrikapitalisternas och arbetarnas tillfälliga anspråk på politiskt inflytande till mötes. 



51 
 

 

Socialisternas engagemang i debatten om Norrlandsfrågan är inte särskilt stort, förmodligen 

beroende på att de uppfattar den som en jordpolitisk fråga och inte en arbetarfråga. De 

socialliberala debattörerna är förkämpar för föreställningen om statens ansvar för 

utvecklingen i Norrland och de förespråkar lagstiftningsåtgärder i syfte att stärka både 

jordbruket och arbetarna gentemot bolagen.     

 

Analysen visar att de konservativa bolagskritikernas föreställningar förändras ideologiskt i 

synen på skogsbolagen under undersökningsperioden. Sedan de medverkat både till ett 

utökande av rösträtten till att gälla fler grupper i samhället och till lagstiftningsåtgärder för att 

stävja bolagens framfart, påbörjas en omkoppling av elementen inom den ideologiska 

strukturen. Dessa omkopplingar, som Svenbjörn Kilander också studerat i sitt arbete om 

förändringen av synen på staten under det industriella genombrottet
173

, resulterar i nya 

oprövade kombinationer där element som verkar vara de samma som förut får en ny innebörd. 

Från de konservativas sida blir ett närmande till de, numera delvis ”avväpnade” bolagen 

önskvärt i kampen mot de samhällsomstörtande socialisterna som får allt större inflytande . I 

de konservativas föreställning om de självägande bönderna som representanter för 

allmänintresset kan nu även bolagen införlivas i allmänintresset. Socialisterna, som ansågs 

strida för arbetarnas intressen och en ny samhällsordning, blir då representanter för 

egenintresset och den kraft som de konservativa och bolagen bör bekämpa i gemensamt 

intresse. En omkoppling av elementen inom den ideologiska strukturen/ föreställningsvärlden 

har ägt rum. 

 

Undersökningen knyter an till Michail Bachtins teorier om alla yttrandens dialogiska 

förhållande till andra yttranden och hur ”självet” definieras genom olika dialogiska relationer 

till ”den andra.” De studerade föreställningarna kan ses som yttranden, uttryckta i en debatt 

och adresserade till en mottagare.  Resultatet visar att den bolagskritiska sidan av 

Norrlandsfrågedebatten är dialogisk på två plan; dels ifråga om bolagskritikernas hållning 

visavi de ideologiska motståndarna i bolagsopinionen och dels vad gäller bolagskritikernas 

hållning gentemot ”sina egna” ideologiska fränder. Det dialogiska uttrycks i 

föreställningarnas inneboende konflikter, där det agrara samhällets (oklanderliga) värden 

ställs mot det industrikapitalistiska, moderna samhället och de argument som dess 
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förespråkare i bolagsopinionen framför eller skulle kunna tänkas framföra i debatten – 

bolagsopinionens röst är närvarande i det som sägs och inte sägs.  Detta förhållande är 

naturligt med tanke på att yttrandena ingår i en offentlig debatt, där den ideologiska 

tillhörigheten är en viktig utgångspunkt för de föreställningar som uttrycks. Eftersom själva 

debatten om Norrlandsfrågan på den bolagskritiska sidan till sin struktur rör sig över 

vedertagna ideologiska linjer och partigränser, har debattörerna olika ideologiska 

utgångspunkter för sina yttranden, något som dock inte påverkar det dialogiska förhållandet 

till ”den andra” sidans presumtiva argument i debatten mer än i just ideologiskt hänseende.  

 

I den empiriska analysen delades bolagsmotståndarnas föreställningar in i fyra huvudgrupper, 

kallade perspektiv, och inom varje perspektiv har ett antal motsatspar/dikotomier framträtt. 

Tudelningar mellan exempelvis allmänt och enskilt, oberoende och beroende, arbete och 

kapital samt land och stad löper genom den offentliga debatten om Norrlandsfrågan och visar 

bolagskritikernas syn på samhällsutvecklingen. Dikotomierna lyfter upp de konflikter som 

döljer sig i bolagskritikernas yttranden på en aggregerad nivå och belyser den motsatta sidan i 

debatten som deras yttranden står i dialogiskt förhållande till, trots att den sidan inte kommer 

till tals i undersökningen.  

 

8.1 Det samhällsövergripande perspektivet 

På ett generellt plan är debatten om Norrlandsfrågan en konflikt mellan det gamla agrara 

samhället och det moderna industrikapitalistiska samhället, där bolagskritikernas yttranden i 

debatten kan ses som reaktioner på den industrikapitalistiska utvecklingen och dess 

förespråkares idéer och föreställningar. Bolagskritikernas föreställningar som berör bolagens 

påverkan på situationen i Norrland ur ett samhällsövergripande perspektiv präglas av en stark 

pessimism och undergångskänsla, där den industrikapitalistiska utvecklingen hotar att orsaka 

permanenta skador på samhällsorganismen då gamla agrara hierarkier och strukturer raseras. 

De konservativa bolagskritikerna uttrycker stark oro för att samhällorganismen kan få 

bestående men om den norrländske, självägande, oberoende bonden, agarsamhällets 

centralgestalt och ”pelare”, får stå tillbaka för den rotlösa och av arbetsförtjänster beroende 

arbetarbefolkningen. Den senare gruppen står i ett beroendeförhållande till industrin vilket 

skapar en politisk och social oro som hotar gamla hierarkier och maktstrukturer. Yttrandena 

om de självägande böndernas särskilda betydelse för samhällsorganismen kan kopplas till 

föreställningen om att de representerar allmänintresset, det vill säga hela samhällets intresse. 
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Industrin företräder det motsatta intresset, särintresset, som har sitt mål är att gynna sin egen 

grupp och Norrlands naturtillgångar får, för samhällets bästa, inte prisges åt dessa kapitalister. 

”Upptäckten” av Norrland och de norrländska naturtillgångarna har inneburit en stor 

uppryckning för den nationella självkänslan och rikedomarna måste tas om hand ur ”svensk 

synpunkt”, det vill säga med tanke på hela nationens bästa – annars finns risk att det nyfunna 

framtidslandet förvandlas till ett nationellt fördärv.  

 

När Norrlandsfrågan diskuteras ur ett samhällsövergripande perspektiv blir föreställningar 

med socialdarwinistiska drag tydliga hos konservativa såväl som socialliberala bolagskritiker. 

Den självägande bonden som garant för hela folkets fortlevnad och bevarandet av 

samhällsskicket eftersom hans oberoende och organiska förhållande till naturen fört med sig 

att han utvecklat fysiska och psykiska egenskaper som är överlägsna egenskaperna hos den av 

arbetsförtjänster beroende arbetarbefolkningen i städer och industrisamhällen. 

Landsbygdsbefolkningens sedlighet och saktmodighet ställs mot industribefolkningens mer 

osedliga leverne i större samhällen, långt ifrån naturens enkla och oförstörda värden. Det finns 

också en oro för att om den självägande bondegruppen minskar på bekostnad av de mer 

undermåliga samhällsgrupper som det industrikapitalistiska samhället genererar, så riskerar 

nationens ”folkkapital” att ta slut. Men trots dessa hyllningsord, finns också uppfattningen att 

det norrländska jordbrukets främsta uppgift är att vara grunden för den förmögna allmogens 

bestånd – det bidrar ingenting till landets rikedom för övrigt. Här avslöjas kanske kärnan i de 

konservativa bolagskritikernas vurm för de självägande bönderna: Norrlandsböndernas 

viktigaste funktion är att vara en samhällsbevarande institution i ett industrikapitalistiskt 

intresseområde och/eller i en koloni inom nationen Sveriges egna gränser.  

 

8.2 Det sociala perspektivet 

Det sociala perspektivet får ett stort utrymme i den offentliga debatten om Norrlandsfrågan. 

Precis som inom det föregående perspektivet, finns en stor pessimism inför för den 

industrikapitalistiska utvecklingen bland bolagskritikerna och dikotomin oberoende – 

beroende präglar även detta perspektiv. I socialt hänseende är bolagens uppköp av 

skogsfastigheter förödande för det agrara samhällets fortlevnad, eftersom många självägande 

bönder som lockats att sälja sina hemman hamnar i en beroendeställning gentemot bolagen i 

rollen som arrendatorer på sina sålda fastigheter. Dessa tidigare oberoende bönder förlorar nu 
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sitt jordbruksintresse, liksom deras söner och andra lantbruksarbetare som saknar de 

självägande böndernas frihet och möjlighet att lämna jorden i arv till kommande generationer.  

Den så kallade lösa befolkningen som flyttar runt dit arrenden och arbetstillfällen finns, är 

enligt de konservativa bolagskritikerna frukten av bolagsköpen och med sin närvaro starkt 

bidragande till de sociala problemen på landsbygden som i sin tur leder till att fler bönder 

väljer att sälja sina hemman. Den lösa befolkningen är alltså ett störande element i 

samhällsorganismen liksom unga arbetslösa personer som stannar kvar på landsbygden och i 

brist på sysselsättning hemfaller åt superi och stökighet. Men även unga bolagsanställda 

arbetarsöner hotar samhällsordningen då de genom sin tillgång till egen löneförtjänst blir allt 

mer självständiga och självmedvetna – ett förhållande som kan underblåsa deras krav på 

ökade rättigheter och locka dem till samhällsomstörtande verksamheter. Med dessa 

”verksamheter” menar de konservativa bolagskritikerna naturligtvis sin ideologiska motpol 

socialisterna, som genom den växande arbetarrörelsen utgör ett stort hot mot det agrara 

samhällssystemet.  

 

När de konservativa bolagskritikerna gör sina tolkningar av situationen med böndernas 

hemmansförsäljningar kommer de fram till slutsatsen att bönderna, som är de främsta 

representanterna för de agrara värdena, har en plikt att stå emot den industrikapitalistiska 

samhällsutvecklingen och värna om de uppgifter det har att fylla i samhällsorganismen och 

den jord de har att lämna i arv till kommande generationer. Återigen blir dikotomin 

allmänintresse – särintresse aktuell i synen på samhället: bönderna representerar 

allmänintresset och bör därför inte betrakta sin skog och jord som en privat egendom som de 

kan sälja till industrins särintressen. De förväntas ha ett högre och långsiktigare syfte med sitt 

ägande än bolagen som endast drivs av vinstintressen. 

 

Mer oväntade i debatten om Norrlandsfrågan ur ett socialt perspektiv är de bolagskritiska 

yttranden som innehåller motsägelsefulla bilder av de agrara värden som de håller så högt: 

Böndernas överlägsna karaktärsegenskaper är till exempel som bortblåsta sedan de av de 

listiga bolagsföreträdarna lurats till att för ett alltför billigt pris sälja sina hemman till de 

listiga bolagen och de är tacksamma offer för lyx och andra onyttigheter, som de gladeligen 

förslösar sina försäljningspengar på tills de slutligen går i konkurs. Varför ger 

bolagskritikerna uttryck för sådana dubbla och nedvärderande bilder av bönderna i debatten? 

En anledning är naturligtvis den konservativa föreställningen om samhällsorganismen, där 

varje samhällsmedlem genom sin klasstillhörighet har sin givna karaktär, plats och uppgift 
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som inte bör eller kan överges, vilket den självägande bonden gör när han säljer sin fastighet 

till ett skogsbolag. Han tar då klivet ut i den industrikapitalistiska världen som han inte 

begriper sig på eller klarar av att leva i. Här finns också drag av en kolonial syn på den 

norrländske bonden som en primitiv, ociviliserad figur som inte klarar av mötet med 

civilisationen. Dessa typer av föreställningar och yttranden som förringar bonden ingår 

framför allt i ett dialogiskt samspel med ”den egna” sidan, i syftet att för den både befästa och 

bekräfta den ideologiska ståndpunkten i debatten, samt för ”de sina” visa på exempel hur det 

kan gå om man lämnar sin givna plats i samhällsorganismen och anammar de 

industrikapitalistiska, kortsiktiga, idealen.  

 

8.3 Det ekonomiska perspektivet 

För bolagskritikerna är bolagens fastighetsförvärv ett viktigt spörsmål när Norrlandsfrågan 

debatteras. Bolagskritikerna motsätter sig den, i deras tycke, alltför snabba utvecklingen i 

Norrland och dikotomierna långsiktighet - kortsiktighet präglar synen på det agrara samhällets 

och de industrikapitalistiska krafternas olika mål med den ekonomiska verksamheten. De 

självägande bönderna får ännu en gång, genom sitt strävsamma och traditionstyngda arbete, 

fungera som representanter för de konservativa idealen där samhällsvärden som stabilitet och 

kontinuitet är överordnade ekonomiska värden. Bolagens verksamhet är av motsatt natur: 

kortsiktig och forcerad, styrd av snabba klipp och vinstbegär. Den del av den norrländska 

befolkningen som är bosatt på bolagsägd mark blir ekonomiskt beroende av ”makter” som 

befinner sig på ett långt geografiskt avstånd från dem. Dessa opersonliga relationer kan leda 

till en allmän social oro och ett ökat intresse för socialismens onda tankar som på allvar hotar 

att slå sönder samhällsorganismen. 

 

Även inom det ekonomiska perspektivet skymtar bolagskritiska yttranden av motsägelsefull 

karaktär fram där jordbrukslandet Norrland, värnet mot bolagsväldet, å ena sidan hyllas och 

de där det norrländska jordbruket och den norrländske bonden med sina bristande 

odlingskunskaper, å andra sidan nedvärderas.  Denna typ av yttranden är av dialogisk art där 

den bolagskritiska avsändarsidan omedvetet eller medvetet uttrycker både interna och externa 

konflikter kring det som förmedlas, där av den dubbla hållningen. De är medvetna om de 

hårda villkoren för det norrländska jordbruket (något som bolagsopinionen gärna påpekar i sin 

argumentation för Norrland som skogsland) och kanske påverkade av evolutionistiska idéer 

om att samhällen utvecklas från ett lägre stadium till ett högre genom kontroll över naturens 
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resurser för nyttiga ändamål. Men utifrån framför allt de konservativa kritikernas ideologiska 

föreställningar, idealiseras ändå de norrländska bönderna och jordbruket i debatten eftersom 

de representerar de agrara värden som skall bevara samhällsorganismen från sönderfall och 

undergång. Nedvärderingen av det norrländska jordbruket är såväl ett exempel på uttryck för 

konflikter inom den konservativa delen av den bolagskritiska opinionen angående innehållet i 

vissa ideologiska föreställningar, som konflikten gentemot den evolutionistiskt inriktade 

bolagsopinionen och de industrikapitalistiska samhällsvärdena. 

 

Efter 1909 års rösträttsreform flyttar de konservativa bolagskritikerna sitt fokus från bolagen 

till socialisterna när det handlar om att beskriva från vilket håll det största hotet mot 

samhällsordningen kommer. Anledningen är att bolagen förlorat sin stora röstmakt när ett 

graderat rösträttssystem införts och allmän rösträtt för män till andra kammaren medfört att 

fler samhällsgrupper, däribland arbetare, fått ett ökat inflytande i politiska frågor. 

Bolagskritikerna ser nu nyttan och de ekonomiska möjligheterna med industriorterna som 

erbjuder avsättningstillfällen för jordbruksprodukter. Där finns en arbetande befolkning med 

kontanta medel, vars behov av exempelvis mejerivaror kan leda till en förbättrad ekonomi för 

de norrländska bönderna genom möjligheter till biinkomster. Man hävdar att jordbrukets och 

industrins intressen inte längre är oförenliga vilket innebär en förändring av det 

föreställningsmässiga innehållet i dikotomin allmänintresse – särintresse. Bönderna och 

industrin representerar nu nyttan och allmänintresset mot det socialistiska särintresset, som 

främst ser till att gynna arbetarklassens intressen. Denna typ av yttrande står i ett dialogiskt 

förhållande till socialisterna, men kanske framför allt till bolagsförespråkarna och ”den egna” 

sidan i debatten inför vilka man vill framföra idén om en försoning mellan agrara och 

industriella intressen. 

 

8.4 Det politiska perspektivet 

Bolagskritikerna ser många faror med den industriella utvecklingen i Norrland också ur ett 

politiskt perspektiv. De konservativa och socialliberala debattörerna lyfter i debatten fram 

statens ansvar för utvecklingen i Norrland. Jordbrukets ställning bör stärkas genom 

lagstiftningsåtgärder, även om de till viss mån kan verka inskränkande på den enskildes frihet. 

Ett annat motdrag mot de marknadsliberala krafter som stödjer bolagens expansion, kan vara 

en fortsatt statligt stödd kolonisering av den norra landsdelen. Socialliberalernas yttranden 

står i ett dialogiskt förhållande till bolagsopinionen som representeras av marknadsliberaler 
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som förespråkar en fri marknad där den ekonomiska makten och egendomen kontrolleras av 

enskilda individer och företag, med en minimal statlig inblandning. 

 

I den offentliga debatten ger bolagskritikerna uttryck för en motsättning mellan 

industrikapitalisternas inflytande över den kommunala politiken och de agrara krafter som av 

tradition dominerat den. Bolagens stora röstägande och den orättvisa skattepolitiken som 

gynnar norrländska kustkommuner och missgynnar skogsrika inlandskommuner leder till att 

det lokala inflytandet försämras och att utvecklingen i framför allt inlandet hämmas. 

 

Misstron mot utländskt ägande i bolagen är stor bland de konservativa bolagskritikerna och 

dikotomin Sverige – ”utlandet” blir tydlig när de ger uttryck för föreställningen att utländska 

makter och finansintressen med dunkla mål kan skaffa sig makt över svenskt territorium om 

de tillåts att gå in som aktieägare i bolagen. Vissa fruktar till och med att den av de delvis 

utlandsägda bolagen kan välja att ta parti för andra nationer i en konfliktsituation och kallar 

problemet med bolagens jordägande för en förvarspolitisk fråga. 

 

Bland de vänsterinriktade socialliberalerna och socialdemokraterna i andra kammaren blir 

konflikten mellan arbete och kapital tydlig när arbetarnas situation i bolagens tjänst 

diskuteras. Socialliberalerna anser att staten har ett ansvar att lagstiftningsvägen förbättra 

arbetarnas förhållanden. Socialdemokraterna å sin sida menar att arbetarna i mycket delar 

samma uppfattning som de självägande bönderna vad beträffar bolagens verksamhet även om 

deras erfarenheter naturligtvis skiljer sig från den självägande befolkningens. 

Socialdemokraternas yttranden i debatten om Norrlandsfrågan tar dock sin utgångspunkt i 

socialismens ideologiska ställningstagande mot kapitalets utsugning av proletariatet och viljan 

till samhällsförändring, inte i själva frågan om bolagens jordägande och dess påverkan på 

utvecklingen. 

      

Precis som inom det ekonomiska perspektivet, ger de konservativa bolagsmotståndarna 

uttryck för en mer försonande ton gentemot industrin under slutet av undersökningsperioden 

då bolagens makt dämpats med hjälp av lagstiftning och reformerad rösträtt. De konservativa 

menar att mycket av de problem som man kopplat ihop med bolagens verksamhet berott på att 

den tidigare bristande lagstiftningen inte hade hunnit anpassa sig till den snabba utvecklingen. 

Det förhållandet är nu åtgärdat och de konservativa bolagskritikerna försöker lansera idén om 

jordbrukets och industrins gemensamma intressen gentemot de personer inom arbetarklassen 
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som söker sig till den revolutionära rörelsen. Yttrandet ingår i ett dialogiskt samspel med 

bolagsopinionen och mot socialisterna; de sistnämnda är nu de gamla konservativa 

bolagskritikernas största fiende i kampen mot samhällsförändring. 

 

8.5 Avslutande kommentar 

Norrland fortsätter att vara en samhällsnyttig leverantör av råvaror som skog, vattenkraft, 

vindkraft och järnmalm, men mot en allt dystrare fond av avfolkning, glesbygdsproblematik 

och ett svalnande intresse för ”norrlandsfrågorna” i den allmänna debatten. Även om 

engagemanget för den naturresursrika landsdelen aldrig varit större än under decennierna 

kring förra sekelskiftet, skulle ändå en analys av de föreställningar som omgärdat det gamla 

framtidslandet i den offentliga debatten under de senaste hundra åren vara relevant för att visa 

den ideologiska förändringen hos föreställningarna i det moderna och postmoderna samhället. 

Debatterna är samtidigt länkar i en kommunikationskedja där knappt hörbara ekon från förr 

spelar mer eller mindre viktiga roller i det dialogiska samspelet mellan debattörernas 

yttranden. 
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