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Inledning 
 

Stefan Dalin 

 

 
Det som förenar artiklarna i denna antologi är att de är skrivna av historiker knut-

na till Mittuniversitetet och Avdelningen för humaniora. Artiklarna är följaktligen 

ett uttryck för den historiska forskning som bedrivs inom ramen för denna avdel-

ning. Några av bidragen handlar om makt i vid mening, men – vilket kommer att 

bli tydligt – inte i storskaliga sammanhang utan i vardagliga. Ett par artiklar berör 

frågan om hur myter används, uppstår och konfronteras med verkligheten när 

grupper och individer strider om makt eller tolkningsutrymme. Myter som avsikt-

ligt har utnyttjats för egna intressen, myter som inte medvetet exploaterats men 

som tagits för självklara sanningar. Ett bidrag behandlar ämnet historiebruk och 

vilken roll det kan spela i våra vardagsliv. Med andra ord, antologins titel Makt, 

myter och historiebruk är i sig en bra sammanfattning av de historiska problem som 

de olika bidragen behandlar. 

    Börje Harnesk behandlar kontinuitet och förändring i lokalpolitisk kultur och 

praktik i fyra norrländska städer. Undersökningen spänner över tiden mellan de 

två rösträttsreformerna 1862 och 1907/09.  

    Per Sörlin undersöker sockenskrivarens roll och inflytande i det jämtländska 

lokalsamhället. Undersökningen börjar i anslutning till att Jämtland blir svenskt år 

1645 och sträcker sig fram till åren runt 1700.  

    Jag själv granskar de inledande effekterna av 1862 års kommunala styrelse- och 

rösträttsreform. Fokus är ställt på frågor som valdeltagande, röstningsmönster och 

strävan efter lokalpolitiskt inflytande. I denna granskning utgör Östersunds stad 

en fallstudie och det är valen 1859, 1862 och 1864 som undersöks. 

    Svenbjörn Kilander analyserar några av de debatter som fördes i riksdagens 

båda kamrar om den så kallade sociala frågan. Utgångspunkt för analysen är de-

batten om Norrlandsfrågan, syftet är att sätta in Norrland i en vidare social och 

ideologisk kontext. 

    Erik Nydahl behandlar skogsbolagens köp av jordbruksfastigheter i Edsele sock-

en i Ångermanland under perioden 1870–1906. I fokus står frågan om hur det 

egentligen gick till när skogen bytte ägare. I bakgrunden kan vi skönja den stereo-

typa bilden – liksom motbilden – av detta skeende. Vem lurade vem? Eller blev 

någon lurad överhuvudtaget? 
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    Per Hammarström riktar uppmärksamheten mot det svenska 1800-talets folk-

väckelse och dess syn på judarna och det kristna idégodsets förhållande till den 

moderna antisemitismen. Utgångspunkten är att 1800-talsväckelsen bidrog till 

utformandet av kollektiva och nationella identiteter, dikotomier, kategoriseringar 

och omvärldsbilder. 

    Jan Samuelson granskar bruket av historia i samband med marknadsföringen av 

öl. Den centrala frågan är hur historia används i samband med marknadsföringen 

och konsumtionen av öl, vilket i sin tur ska ses som ett exempel på hur historia kan 

användas i kommersiella syften.  

    Avslutningsvis vill jag tacka de medverkande för deras bidrag, tacka de externa 

granskarna för deras arbete samt önska dig som läsare en givande lässtund.  
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Lokalpolitisk kultur och praktik i fyra småstäder, 1862 – 

1910* 

 

Börje Harnesk 

 

 

Inledning1 
Berättelserna om den svenska demokratins konfliktfyllda framväxt har oftast haft 

den stora politiken på riksdags- och regeringsnivå som arena. Där har de viktigaste 

striderna utkämpats, och där har beslut som fått konsekvenser för miljoner männi-

skor tagits. Tullarna, rösträtten, krigsmakten, parlamentarismen; de frågorna har 

avgjorts på den rikspolitiska nivån. Men frågor av stor och omedelbar betydelse 

har också behandlats på den lokala nivån, i den kommunala politiken. Och de har 

behandlats i samma former, av väljare och valda. Framför allt gäller det städerna, 

där många livsvillkor formats som resultat av hur röstsedlar lagts i val till repre-

sentativa styrelseorgan. Många tusen stadsbor fick där erfarenheter av en politik 

som på ytan uppvisade många moderna drag, men som också var inbäddad i 

normer och värderingar som var annorlunda än dem vi idag tar för givna. Den 

lokala politiska kulturen äger en självklar plats i den politiska historien. Denna 

artikel är ett försök till ett bidrag och handlar om lokalpolitisk kultur och praktik i 

fyra norrländska småstäder efter kommunalreformen 1862, som gav radikalt nya 

institutionella villkor för hur stadsinvånarna skulle utse sina styrelseorgan. I början 

av 1900-talet kom en ny reform under åren 1907-09, som återigen medförde nya 

förutsättningar för lokalpolitiken. Inför den reformen gör artikeln halt.2 

                                                 
*
 Artikeln har granskats och godkänts av två utomstående sakkunniga enligt Single Blind Peer Review. 

1 För konstruktiva synpunkter tackar jag medförfattarna i denna volym och Tom Ericsson och Peter 

Lindström, Umeå, samt Dag Lindström, Uppsala. Artikeln har tillkommit inom ramen för Stefan Dalins 

och författarens projekt Småstadsdemokrati? Reformer, valdeltagande och lokalpolitisk kultur ca 1750 – 1919, 

finansierat av Vetenskapsrådet. 
2
 Lokalpolitik i städer är inte ett helt obearbetat fält. Folkrörelseprojektet vid Uppsala universitet på 

1970-talet avkastade ett antal studier, men fokuserade främst på de lokala folkrörelseföreningarnas 

aktiviteter; se Ingrid Åberg, Förening och politik: folkrörelsernas politiska aktivitet i Gävle under 1880-talet 

(Uppsala 1975), och Sven Hedenskog, Folkrörelserna i Nyköping 1880—1915 (Uppsala 1973). Det kvinnli-

ga valdeltagandet i två val i Gävle efter den andra kommunalreformen 1909 har kartlagts av Åsa Karls-

son Sjögren och Peter Lindström, ”Rum för röstande. Om kön, klass och valdeltagande vid stadsfull-

mäktigevalen i Gävle 1910 och 1912”, i Scandia 2011:1. 
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    Reformen 1862 förändrade förutsättningarna för lokalpolitik i de svenska stä-

derna. Den innebar att deras självständighet i förhållande till staten avsevärt öka-

de. Städerna gavs stora möjligheter att själva reglera sin inre förvaltning och lokal-

politik. De kunde utse nämnder och kommittéer för förvaltningen, de bestämde 

den kommunala beskattningen utan yttre inblandning, de fick rätt att låna pengar, 

och stadsstyrelsens beslut var suveräna så länge de inte var uppenbart olagliga. 

Staten kunde upphäva olagliga beslut, men inte föreskriva vilka åtgärder som 

skulle vidtas i deras ställe.3 Reformen var en ”revolutionerande nyhet” som, enligt 

den kände stadshistorikern Nils Herlitz, ”öppnade portarna på vid gavel” för 

stadsstyrelsernas möjligheter att självständigt besluta i för staden angelägna frå-

gor.4 

    Självstyrelsen hade också viktiga beslut att fatta. På landsbygden var det under 

större delen av 1800-talet bara fattigvården som krävde pengar men i städerna var 

det en lång rad av infrastrukturella investeringar som behövde göras. Renhållning, 

gator, vatten- och avloppsledningar, elektricitet, med mera, kostade skattemedel. 

Under 1800-talets sista kvartssekel ökade städernas utgifter med 124 procent (i 

landskommunerna bara med hälften).5 

    Reformen hade föregåtts av en mångårig diskussion i riksdagen om det kom-

munala livet. Länge hade bekymrade röster höjts om en – verklig eller upplevd – 

stagnation av ”kommunalandan”. Gång på gång klagade riksdagsmän på att in-

tresset för de lokala, gemensamma, angelägenheterna i både stads- och landskom-

muner var i utdöende. Där fanns en svag ”medborgerlig anda”, kommunerna led 

av en brist på ”självstyre, verksamhet och liv”, och i pressen hoppades man att en 

reform skulle ha en positiv påverkan på ”den allmänna andan och folkets politiska 

fostran”.6 

    Reformen införde också nya regler för hur det skulle gå till att utse dem som 

skulle utgöra städernas styrelser, regler som utgick från nya, liberala, principer och 

inte det gamla ståndssamhällets korporativistiska. 

    Uppgiften här är att undersöka om den lokalpolitiska praktik och kultur som 

utvecklats under de institutionella betingelser som funnits minst ett och ett halvt 

sekel före reformen levde kvar även efter den. Levde normer och värderingar kvar 

som det ännu var nödvändigt att förhålla sig till, eller tog stadsborna vara på möj-

ligheten att agera på ett nytt sätt när de gick till att välja sina styresmän? Kopplade 

de samman den nya praktiken med nya värderingar och normer? Eller behöll de 

gamla traditionerna fortfarande ett grepp över sinnena? Jag ska försöka besvara 

                                                 
3 Olof Petersson, Kommunalpolitik, (Stockholm 2006) s. 52. 
4 Nils Herlitz, ”Kommunalreformen i städerna. Ett sjuttiofemårsminne”, i Svensk Tidskrift 1938, s. 10, 14. 
5 Bengt Svensson, ”Kommunerna i den tidiga industrialismens samhälle”, i Hundra år under kommunal-

författningarna 1862—1962 (Stockholm 1962) s. 93. 
6 Citaten från Gunnars S Swensson, Den parlamentariska diskussionen kring den kommunala självstyrelsen i 

Sverige, 1817–1862 (Lund 1939) s. 285f, 300f. Citaten avser inte enbart städerna utan också den kommu-

nala självstyrelsen i allmänhet, dvs också den på landsbygden. 
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frågorna genom en analys av stadsfullmäktigevalen i fyra norrländska småstäder 

(Östersund, Umeå, Hudiksvall och Piteå) från kommunalreformen 1862 och fram 

till den andra reformen 1909. 

   Först kan det vara lämpligt att sammanfatta de betingelser som influerade stä-

dernas lokalpolitik före reformen. 

 

 

Stadspolitik före kommunalreformen 

Före reformen 1862 styrdes de svenska städerna av två valda organ. Det ena var 

magistraten, som bestod av en borgmästare och ett mindre antal rådmän. Ledamö-

terna utsågs i allmänna val inom den begränsade del av stadsbefolkningen som 

erhållit rätt att bedriva så kallad borgerlig näring. I de norrländska städerna bestod 

detta borgerskap vanligtvis av tre yrkesgrupper: handelsmän, hantverkare och 

fiskare. Rösträtten var graderad efter ekonomiska kriterier, och skillnaden mellan 

det antal röster en rik handelsman och en vanlig fiskare eller hantverkare förfoga-

de över kunde vara mycket stor. Magistratens ledamöter valdes med sällsynta 

undantag på livstid, vilket betydde att valtillfällena var få och kom med oregel-

bundna mellanrum. Det andra organet i stadsstyrelsen var borgerskapets äldste, 

som antogs fungera som dess språkrör inför magistraten. Formerna för dess verk-

samhet reglerades aldrig och hur dess medlemmar utsågs är ofta oklart. Vanligt 

var att de tre borgargrupperna fördelade platserna mellan sig, men nästan alltid så 

att handelsmännen fick minst hälften av platserna.7 Fram till början av 1800-talet 

stod äldsteförsamlingen vanligtvis tillbaka för magistraten i inflytande, men i takt 

med att förvaltningsuppgifterna ökade och blev den senare övermäktiga kom de 

äldste att få allt större inflytande.8 

    Ståndssamhällets politiska institutioner var byggda efter en korporativistisk 

princip som förnekade att det fanns grundläggande intressemotsättningar mellan 

samhällsklasserna. De förväntades komma samman, till exempel i fyrståndsriks-

dagen, för att rådslå om det allmänna bästa. Varje betydande samhällsklass borde 

ges rätt att sända representanter till de styrande organen, men inte nödvändigtvis i 

proportion till antalet – besluten skulle träffas genom samråd, inte genom majorite-

ter. Så såg den officiella ideologin ut, och den tillämpades också på den lokala ni-

vån i städerna. Förordningen 1731 manade de röstberättigade att ”med stillhet och 

enighet, samt utan ensidige avsikter” förrätta riksdagsvalen. De skulle utse full-

mäktig som ”staden” kunde ha nytta av.9 Äldsteförsamlingarna tillsattes med re-

presentanter från de olika yrkesgrupperna i bestämda proportioner. Magistratsva-

                                                 
7 Allmänt om stadsförvaltningen före reformen, se Anne-Marie Fällström och Ilkka Mäntylä, ”Stadsad-

ministrationen i Sverige-Finland under frihetstiden”, i Birgitta Ericsson (red.), Stadsadministration i 

Norden på 1700-talet (Oslo 1982), samt Nils Herlitz, Svensk stadsförvaltning på 1830-talet (Stockholm 1924). 
8 Se Börje Harnesk, ”Småstadspolitik före och efter rikets delning”, i Ingvar von Malmborg (red.), 

Stormvindar – en bok om ödesåret 1809 (Stockholm 2009): Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven. 
9 Se Frihetstidens grundlagar och konstitutionella stadgar, utg. av Axel Brusewitz (Stockholm 1916). 
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len genomfördes också korporativt, i de större städerna genom elektorer från varje 

yrkesgrupp, i de mindre genom att hantverkare och fiskare under 1700-talet ge-

nom praxis garanterades öronmärkta rådmansplatser.10  

    Länge rådde ett förbud mot att arrangera valmöten för att i förväg komma över-

ens om på vem rösterna skulle läggas. Förbudet mildrades 1816 och 1848, men 

först 1864 garanterades en oinskränkt mötesrätt. Tanken bakom förbudet från 

statsmaktens sida var inte att politiskt engagemang hos de vanliga medborgarnas 

sida var farligt eller icke önskvärt. Tvärtom ansåg man, som Gunnar Wallin har 

påpekat, att ”medborgarnas politiska intresse och vakenhet var den väl fungeran-

de statens grundval och den fria samhällsdebatten dess nödvändiga förutsättning.” 

Röstvärvning betraktades som ett övergrepp mot individens möjlighet att på ratio-

nella grunder fatta fria beslut, opåverkad av andra. I botten på synsättet låg en 

”extrem individualism”, och mötesförbudet betraktades som – eller åtminstone 

framställdes som – ett värn för friheten. 11 Förbudet efterlevdes naturligtvis inte 

alltid. När viktiga frågor stod på spel ordnades underjordiska möten eller röst-

värvningar för att samla väljarstöd. Det förekom att politiska rivaler anklagade 

varandra för att ha bjudit in till ”klubbsammankomster”, och liknande.12 

    Det ansågs opassande att framträda som representant för ett parti eller en grupp 

med särskilda intressen. Det som borde ligga till grund för valet var kandidatens 

personliga redlighet och allmänna kompetens, inte att han stod för ett visst poli-

tiskt program. I ståndsriksdagens slutskede gjorde några radikala borgare i Stock-

holm försök att introducera offentliga kandidaturer och att kandidaterna skulle 

tillkännage sina åsikter, men inte ens liberalerna fann det smakfullt.13  

    Före 1758 kunde kvinnor, i första hand änkor efter borgare, delta i valen om de 

fortsatte att driva mannens rörelse. Det utnyttjade ibland sin rätt: i över hälften av 

de val som Åsa Karlsson Sjögren undersökt avlämnade kvinnor röster. Därefter 

tolkades förordningarna som att kvinnor saknade rösträtt i magistratsvalen.14 

 

 

Parlamentsdemokrati 

Bortsett från korporativismen motsvarade den svenska modellen den uppsättning 

normer och ideal som dominerade i de europeiska nationerna före det moderna 

                                                 
10 För exempel på öronmärkta platser, se Sixten Humble, Sundsvalls historia, del III (Sundsvall 1921) s. 

59-60. 
11 Gunnar Wallin, Valrörelser och valresultat: andrakammarvalen i Sverige 1866—1884 (Stockholm 1961) s. 

334. 
12 Se t ex Börje Harnesk, ”Klass mot klass i Härnösand på 1700-talet”, i Oknytt nr 3-4, 2012. 
13 Peter Esaiasson, Svenska valkampanjer 1866—1988  (Stockholm 1990) s. 65-69. Inom parentes sagt är en 

konsekvens av denna norm att det nästan alltid är svårt att i efterhand bilda sig en uppfattning om vilka 

sakfrågor som låg bakom de konflikter som inte sällan uppstod i samband med valtillfällena. Se t ex 

Börje Harnesk, ”Klass mot klass i Härnösand på 1700-talet”, i Oknytt nr 3-4, 2012. 
14 Åsa Karlsson Sjögren, Männen kvinnorna och rösträtten: medborgarskap och representation 1723—1866 

(Stockholm 2006), s 40. 
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partiväsendets genombrott. Den franske statsvetaren Bernard Manin har samman-

fattat dem i en idealtyp som han kallar parlamentsdemokrati. 15 

    Manins modell ser ut så här i kort sammandrag: I parlamentsdemokratin finns 

ännu inga politiska partier. De som väljs till de representativa organen vinner väl-

jarnas stöd på grund av sina personliga egenskaper. De är inte bundna av på för-

hand deklarerade åsikter, än mindre politiska program. I den valda församlingen 

överlägger representanterna med varandra och diskussionen mynnar ut i att det 

”rätta” eller ”bästa” beslutet fattas, när majoriteten kommit till rationell insikt. 

Majoriteten bildas i den valda församlingen, inte utanför den. De valdas åsikter 

behöver därmed inte överensstämma med väljarnas. De kan göra anspråk på att 

veta bättre än allmänna och tillfälliga opinioner. 16 

    I partidemokratin, i motsats till i parlamentsdemokratin, utgör den valda för-

samlingen en återspegling av åsiktsklyftorna i samhället. Samtalen där förväntas 

inte längre vara diskussioner där de bästa argumenten prövas och där representan-

terna har frihet att ändra åsikt. Nu bestäms åsikterna i förväg, i partiet, och de be-

slut som fattas beror i högre grad på styrkeförhållandena än på prövning genom 

diskussion. 

    I Sverige undanröjde den nya riksdagsordningen 1865 inte med en gång de 

normer och ideal som karakteriserade ståndssamhällets rikspolitiska kultur. Den 

institutionaliserade korporativismen avskaffades och hade i riksdagsvalen inga 

förutsättningar att i praktiken överleva eftersom kandidaterna ofta valdes i en-

mansvalkretsar. Men parlamentsdemokratiska ideal och praktik levde länge kvar i 

principen om att riksdagsmännen borde väljas enbart på personliga meriter och i 

att de ansågs fria att ta ställning i sakfrågorna, oavsett väljaropinionen. De skulle – 

idealiskt – väljas med utgångspunkt i sina så goda personliga egenskaper att de 

kunde självständigt fatta de nödvändiga besluten.17 

    Tullstriden i mitten av 1880-talet blev en vändpunkt. Folkopinionen var så stark 

att väljaropinionen kom att påverka riksdagsmännens ställningstaganden. Deras 

traditionella självständighet var förbi och de kunde inte längre räkna med att åter-

väljas om de inte i riksdagen följde det partiprogram på vilket de gått till val.18 

                                                 
15 Följande från Bernard Manin, Den representativa demokratins principer (Stockholm 2002) kap. 4 och 5 . 

Det franska originalet är från 1997. Tack till FD Erik Nydahl som gjort mig uppmärksam på Manins 

bok. Nydahl har också använt Manins modell i sin avhandling I fyrkens tid: politisk kultur i två ångerman-

ländska landskommuner 1860—1930 (Härnösand 2010). 
16 Jon Elster (som föredrar termen deliberativ demokrati) har visat hur parlamentsdemokratiska tänke-

sätt florerade i de konstituerande församlingarna under revolutionsåren 1789 och 1848 i Paris och 

Frankfurt. Se hans “Deliberation and Constitution Making”, i Jon Elster (ed.), Deliberative Democra-

cy(Cambridge 1998). 
17 Hur starka dessa åsikter var i riksdagsdebatterna, och hur ofta ordet ”självständighet” användes om 

kandidater, har utförligt dokumenterats av Jonas Harvard, En helig allmännelig opinion: föreställningar om 

offentlighet och legitimitet i svensk riksdagsdebatt 1848—1919 (Umeå 2006), t ex s. 127ff. 
18 Leif Lewin, Ideologi och strategi: svensk politik under 100 år (Stockholm 1992), s. 56-70. 
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    Som vi ska se utövade parlamentsdemokratiska normer och värderingar ett stort 

inflytande också på städernas lokalpolitiska kultur. 

 

 

Kommunalreformen 1862 och lokalvalen 
Reformen 1862 var radikal i många avseenden. Den utgick från en liberal princip 

där den individuelle medborgaren, inte ett kollektiv, betraktades som politikens 

basenhet. Äldsteinstitutionen försvann och ersattes av stadsfullmäktige, ett repre-

sentativt organ som i de mindre städerna oftast bestod av 21 män (antalet skulle 

sedan stiga i takt med befolkningen). Val till stadsfullmäktige ägde nu rum regel-

bundet, och vartannat år skulle hälften av ledamöterna omväljas eller avsättas. 

Rösträtten utvidgades från den lilla gruppen av borgare och fastighetsägare (som 

nyligen fått rösträtt) till alla skattebetalande stadsinvånare, även kvinnorna. Re-

formen hade också konservativa inslag. Den graderade rösträtten behölls, men tak 

för största röstinnehav bestämdes: först en tjugondel av stadens totala röstinnehav, 

sex år efter reformen sänkt till en femtiondel eller högst 100 röster. Röstinnehavet 

bestämdes av individernas skattskyldighet. Stora köpmän och industriidkare kun-

de ha 100 röster, vanliga arbetare oftast en eller två. En nyhet var också att bolag 

och andra juridiska personer, till exempel dödsbon, fick rösträtt. Huruvida detta 

hade hänt tidigare är oklart, men i vilket fall var det sällsynt.19 Det blev nu också 

obligatoriskt att valhemligheten skulle skyddas om någon väljare begärde det: 

valen skulle ske med slutna sedlar, vilket tidigare bara hade stadgats för riksdags-

mannaval.20 

 

 

Fyra norrländska småstäder 

Östersund och Umeå var under hela den här perioden utpräglade förvaltningsstä-

der. Industrin var svagt utvecklad, men Jämtlands respektive Västerbottens läns-

styrelser var placerade där. De bidrog till att ämbetsmän och tjänstemän utgjorde 

en stor andel av befolkningen; omkring en fjärdedel i vardera staden mot slutet av 

1800-talet. Strax före sekelskiftet tillkom också militära regementen med officerare. 

Inflyttningen av tjänstemän till Östersund var stor men omsättningen var också 

betydande. För många tjänstemän var staden en tillfällig placering i väntan på en 

förflyttning till andra uppdrag.21 Järnvägsbyggena på 1870-talet innebar ett eko-

nomiskt uppsving som bland annat avspeglas i den snabba befolkningsökningen. 

                                                 
19 Einar D Mellquist, Rösträtt efter förtjänst: riksdagsdebatten om den kommunala rösträtten i Sverige 1862—

1900 (Stockholm 1974) s. 52. 
20 De första valen i Östersund skedde med öppen röstning. Se Stefan Dalins artikel i denna antologi. 
21 Tjänstemännens rörlighet skapade kritik. Den gjorde, ansåg vissa, att de inte tog ett långsiktigt ansvar 

för stadens ekonomi: ”Tjänstemännen drömma om ett nytt dyrbart stadshus. De kunna utan fara ’föra 

staden framåt’ genom att skuldsätta den för ett dylikt och annat mera, ty så fort de få något bättre flytta 

de, om ej förr då de bliva pensionerade, då de ej vilja stanna i en så nordlig, liten och skuldsatt småstad 
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    Också i Umeå var förvaltningen den ledande försörjningskällan och ämbets-

männen svarade på 1890-talet för nästan fyra tiondelar av skatteunderlaget. Staden 

hade, enligt dess historieskrivare, löst ”sitt sysselsättnings- och utvecklingspro-

blem genom satsningen på tjänstemannastaden med de många och trygga löneku-

verten.”22 Järnvägen kom till Umeå 1896. 

    Det är troligt att tjänstemannabefolkningen utgjorde ett kundunderlag som gyn-

nade de två städernas hantverkare. Jämfört med Hudiksvall och Piteå verkar de ha 

varit mer ekonomiskt välmående, åtminstone om man tar antalet anställda per 

hantverkare som mått, vilket var betydligt större.23 

    Hudiksvall dominerades av en sågverksindustri som sysselsatte hundratals ar-

betare. Dessutom fanns tidvis en mekanisk verkstad och andra mindre industrier. 

Vid slutet av 1870-talet kom järnvägen, och den tillsammans med en bra hamn 

gjorde staden till exportör av trävaror, järn och textilier.24 Sedan gammalt var Hu-

diksvall också en stad av handelsmän, hantverkare och fiskare. Fisket tappade 

under 1800-talet successivt sin betydelse som försörjningskälla och vid seklets slut 

fanns bara ett 60-tal fiskare kvar i staden.25 

    I Piteå, den minsta av de här fyra, stod det mesta stilla. Sedan länsresidenset på 

1850-talet flyttats till Luleå var tillväxten svagare än i de flesta andra norrländska 

städer. Huvudnäringarna var fortfarande efter sekelskiftet handel, sjöfart och fiske. 

Industrin var obetydlig, men utom staden fanns ett par ångsågar.26 Det dröjde 

ända till 1915 innan en järnvägsförbindelse med stambanan byggdes. En krönikör i 

en av stadens tidningar hoppades strax före sekelskiftet att det kommande stads-

fullmäktigevalet skulle utse män som kunde verka för ”att icke staden ska gå ännu 

mer tillbaka utan utveckla sig sunt framåt.”27 

    Befolkningsmässigt var Östersund från slutet av 1870-talet mycket expansivt. I 

Umeå inträffade befolkningsökningen först efter några år in på 1890-talet, liksom 

den något långsammare i Hudiksvall. Piteås befolkningstillväxt stagnerade under 

hela perioden. Diagrammet på nästa sida ger en översiktsbild. 

 

 

 

 

                                                                                                                            
som vår.” Därför borde ”bofasta” köpmän, hantverkare och gårdsägare inte rösta med tjänstemännens 

kandidatlistor i stadsfullmäktigevalen. Se Jämtlands Tidning 28/12 1896. 
22 Ovanstående från Hans Wallentin, ”Människors vardag”, i J Björklund m fl, Östersunds historia III 

(Östersund 1986), s. 234ff, samt Sven Ingemar Olofsson, Umeå stads historia 1888—1972 (Umeå 1972) s. 

107ff. 
23 BiSOS, ser. D: Fabriker och manufakturer. Exempelvis var genomsnittet i Östersund och Umeå år 

1891 2,5 resp. 2,1, men i Hudiksvall och Piteå bara 1,5 resp. 0,9. 
24 Carl Martin Rosenberg, Geografiskt-statistiskt lexikon öfver Sverige 1878—1880 (Stockholm 1882-83). 
25 Sven Brun, Hudiksvalls historia, del II. Tiden 1800—1900 (Hudiksvall 1944) s. 148. 
26 Nordisk familjebok: sökord Piteå. 
27 Norrbottens Allehanda (NA) 9/12 1897. 



16 

 

Diagram 1: Befolkningsutvecklingen i fyra norrländska städer åren 1865-1910, i 

antal invånare. 
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Källa: Lars Nilsson, Historisk tätortsstatistik, del 1: Folkmängden i administrativa tätorter 

1800–1970 (Stockholm 1992). 

 

De olikartade sociala och ekonomiska strukturerna gjorde att villkoren för det lo-

kalpolitiska agerandet blev annorlunda i Östersund och Umeå jämfört med i Hu-

diksvall och Piteå. I de två första städerna fanns inte bara en majoritet av ”lågrösta-

re” och en minoritet med stort röstinnehav, utan också en relativt stor ”medel-

klass” av mellanstora väljare. Vilka konsekvenser det fick för de lokalpolitiska 

striderna ska jag återkomma till i slutet av artikeln. 

 

 

Källor 

Artikeln bygger till stor del på uppgifter i lokaltidningarna. Där det har varit möj-

ligt har också föreningsprotokoll kommit till användning, men det materialet har 

visat sig vara mindre innehållsrikt: lokalpressens rapportering från offentliga mö-

ten och föreningsmöten är nästan alltid utförligare än föreningarnas egna proto-

koll, som dessutom ibland gått förlorade.28 Tidningsmaterialet är av tre slag: referat 

från möten av olika slag, insändare samt redaktörernas egna kommentarer. De två 

första materialtyperna måste betecknas som ganska tillförlitlig information om mer 

eller mindre utbredda åsikter i väljarkåren. Redaktionella åsikter aktualiserar där-

                                                 
28 Exempelvis existerar inte längre Fastighetsägarföreningens i Umeå protokoll för tiden före 1938, 

enligt dess minnesskrift Umeå stads fastighetsägareförening 50 år (Umeå 1952).  Också protokollen för 

Östersunds handels- och industriidkareförening (bildad 1884) saknas för den första tiden: se Lo Rind-

berg, 100 år med handel och industri i Östersund (Östersund 1984).  
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emot frågan om redaktörerna ska betraktas som utanförstående kommentatorer av 

den lokala politiska kulturen, eller som integrerade deltagare i den. Vid vissa till-

fällen är det uppenbart att en redaktionell kommentar var fälld av en utomstående, 

kritisk, betraktare av lokala företeelser. Särskilt verkar detta ha varit fallet under de 

första åren efter reformen 1862. Men tidningsredaktörerna deltog också aktivt i 

lokalpolitiken och några av dem kandiderade för att inväljas i stadsfullmäktige, 

som Agathon Burman i Östersund (Östersundsposten) och Erik Böhmer i Hudiksvall 

(Hudiksvalls Nyheter). Det är då rimligt att betrakta vissa redaktionella åsikter som 

typiska, inte för valmanskåren som helhet kanske, men för ett betydande antal 

lokalpolitiska aktörer. Tidningarnas karaktär av observatör eller aktör måste be-

dömas i varje konkret fall. 

 

 

Kronologi 

Här ska till att börja med den lokalpolitiska praktiken (det yttre händelseförloppet) 

i de fyra städerna återges, i kortfattad kronologisk form. Utan den kan den politis-

ka kulturens normer och värderingar inte rätt förstås. Låt oss börja med en kort 

översikt över stadsfullmäktigevalens ”yttre” händelseförlopp i de fyra städerna, 

innan vi kommer in på den lokalpolitiska kulturen. 

    Under de första två decennierna efter reformen ägde stadsfullmäktigevalen i de 

fyra städerna vanligtvis rum i lugna former. Valdeltagandet var lågt, och förbere-

delserna från grupper och enskilda hölls utanför offentligheten. Små grupper av 

stora röstägare, av tidningarna ibland kallade kotterier, gjorde i tysthet upp om 

vilka som skulle väljas. Hudiksvalls-Posten rapporterade några dagar före valet 1876 

att valförberedelserna hade präglats av ”hemlighet och kotterianda” på grund av 

”skyggheten” för offentlighet och inställningen att det ”inte gick an” att öppet 

redovisa sina åsikter.29 Det första försöket till offentlighet är från 1877, när fullmäk-

tige skulle utökas från 21 till 24 ledamöter, och då en insändare föreslog kandida-

ter.30 Året därpå uppställde ett valmöte (sannolikt sammankallat av de ledamöter 

som inte stod i tur att avgå, eller omväljas) ett kandidatförslag, och vid nästa val 

hade några personer ”tagit mod till sig” och sänt ett förslag till tidningen.31 

    I Piteå var tystnaden öronbedövande, och det skulle dröja ända till sekelskiftet 

innan några försök gjordes att offentligt söka stöd för en kandidat.32 Det fåtal som 

gick till valurnan har mobiliserats i mer eller mindre slutna kretsar. 

    Även i Östersund förbereddes valen länge utanför offentligheten. Först 1876 

publicerades en kandidatlista, men den var å andra sidan ett radikalt försök att 

ersätta alla de avgående med nya namn. I förslaget fanns nämligen ingen av dem 

                                                 
29 Hudiksvallsposten (HP) 16/12 1876. 
30 HP 23/3 1877. 
31 HP 21/12 1878, 24/12 1880. 
32 Hantverksföreningen var först med att föreslå att antal kandidater; se NA 6/12 1899. 
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som stod i tur att avgå, och tidningen tvivlade på att det skulle vinna mycket 

stöd.33 

    Öppenheten och aktiviteten var något större i Umeå. Redan 1868 begärde olika 

grupper att få sina kandidaters namn publicerade, och några år senare engagerade 

sig Fabriks- och hantverksföreningen i valet genom att förorda kandidater.34 Såvitt 

känt var därmed staden först av de fyra med att en ha en intresseförening som 

offentligt tog ställning inför ett stadsfullmäktigeval. Men även i Umeå var det glest 

mellan sådana exempel. Inför de flesta valen förekom inte heller här några offent-

liga förberedelser. 

    Valdeltagandet fram till 1880-talet var mycket lågt, särskilt bland dem som ägde 

få röster. I Hudiksvall klagade lokaltidningen på att ”hela samhällsklasser”, till 

exempel fiskerskapet och hantverkarna, lyste med sin frånvaro från vallokalen.35 

Vid 1879 års val i Piteå utgjorde de som hade fem röster eller färre drygt 70 procent 

av väljarkåren, men ingen av dem deltog i valet.36 Av en väljarkår år 1871 på 661 

personer i Hudiksvall, röstade bara fler än 50 en gång under 1870-talet (87 röstande 

1870); av 420 röstberättigade i Piteå som lägst 13 och som högst 56; av 526 i Umeå 

mellan 70 och 100, utom 1872, då 192 röstsedlar avlämnades (då uppenbarligen 

planerna på att bygga ett stadshotell var en kontroversiell fråga)37; av 405 i Öster-

sund mellan 70 och 80.38 Det relativa valdeltagandet kan endast uppskattas grovt, 

dels därför att städernas invånarantal steg (särskilt i Östersund), dels därför att 

antalet som förlorat rösträtten på grund av obetalda skatter är okänt. Men en jäm-

förelse pekar ändå på att valdeltagandet var något större i Östersund och Umeå än 

i de två andra städerna. I Östersund och Umeå röstade omkring 20 procent av de 

röstberättigade, i Hudiksvall och Piteå under tio procent.39 

                                                 
33 Jämtlands Tidning (JT) 9/12 1876. 
34 Umebladet (UB) 18/12 1868, 24/12 1874. 
35 HP 18/12 1878. 
36 Prickningslista i vol. DIIIa:1, Piteå stadsarkiv, Härnösands landsarkiv. Väljarkåren beräknad med 

röstlängden för 1877 (samma volym). 
37 Se UB 22/11 1872. 
38 Antalet röstberättigade från BiSOS, ser. R. Valstatistik 1871 (som dock saknar uppgifter om de som 

förlorat rösträtten på grund av obetalda skatter). Antalet röstande från tidningarnas uppgifter (som har 

luckor), utom för Piteå, där uppgifter finns i Piteå stadsarkiv, serierna D IIIa och D IIIb, samt A III, 

Härnösands landsarkiv. 
39 Genomsnittet för de val där antalet röstande är känt mot antalet röstberättigade enligt BiSOS, ser. R, 

1871. Där framgår inte hur många som förlorat rösträtten på grund av obetalda skatter. Valdeltagandet 

bör därför bara ses som ungefärligt men avsikten här är bara att visa på skillnaden mellan städerna, 

som är tydlig. Genomsnittet i Östersund var 78 röstande (två val), i Umeå 107 (fem val), i Hudiksvall 53 

(fyra val), och i Piteå 31 (två val). Överhuvudtaget är det problematiskt att använda valdeltagande som 

ett mått på politiskt engagemang med tanke på hur det stadskommunala valsystemet var konstruerat. 

Före 1918 rörde sig många medborgare in och ut ur väljarkåren, beroende på förändringar i deras in-

komst eller om de fullgjort sin skattskyldighet. Valdeltagandet kunde därmed variera, inte på grund av 

att intresset för politiken förändrades, utan för att de röstberättigades antal steg eller sjönk. Personer 

som inte hade en tanke på att rösta ett år, trots att de då hade rösträtt, drog ned valdeltagandet. Samma 

personer var förmodligen lika ointresserade vid nästa val, men hade då av ekonomiska skäl förlorat sin 
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    Från början av 1880-talet börjar större skillnader mellan städerna framträda. I 

Östersund ökade aktiviteten markant, samtidigt som valdeltagandet steg. En ny 

radikal lista som syftade till att utmönstra en stor majoritet av de avgående stads-

fullmäktigeledamöterna publicerades, och insändarförslag från flera organisatio-

ner, grupper och enskilda dök upp i lokalpressen.40 Inför valet 1888 var vatten- och 

avloppsledningen en stridsfråga. En opinion, av framför allt gårdsägare och hant-

verkare, som fruktade skattehöjningar organiserade sig i en valkampanj för att 

rensa ut projektets anhängare ur fullmäktige. Återigen fördes kravet fram att ingen 

av dem som stod i tur att avgå borde omväljas, och dessutom övergav man den 

princip som annars dominerade här och i de andra städerna, att argumenten för 

kandidaterna bara skulle handla om deras personliga egenskaper och kompetens. 

Nu uppbådades kandidater som redan före valet lovade väljarna ett ställningsta-

gande i en lokalpolitisk sakfråga. En tidningsannons med rubriken ”Sparsamhet är 

nödvändig!” agiterade för namngivna personer ”som inser vådan av att för långli-

ga tider pålägga samhället en när outhärdlig skattebörda. Våra kandidater är ....”41 

    Valet blev en seger för vattenledningsmotståndarna, som enligt vissa insändare 

ansåg att vattenledningen bara var en ”dyrbar lyx” och ”bekvämlighetsfråga”.42 En 

”energisk agitation”, som en tidning uttryckte det, mobiliserade över 300 röstande, 

till och med kvinnor som nu ”för första gången visade sig vid valurnan.” Alla av-

gående ledamöter utom ordföranden ersattes av nya. 43 Senare talade man om valet 

som ”den stora rensningen.”44 Vattenledningen var aktuell även två år senare och 

även då avlämnades över 300 röstsedlar. Under återstoden av seklet agerade både 

enskilda och intresseorganisationer av olika slag inför valen: Tjänstemannaföre-

ningen, Gårdsägarföreningen, Handels- och industriidkarföreningen, nykterhets-

korporationerna.45 De röstande var med några undantag många, över 350 år 1894 

och förmodligen minst lika många vid valet därpå.46 En annan lokal fråga som 

sannolikt hade betydelse var stadshusbygget, som tjänstemännen tydligen ville 

satsa på, medan köpmän, hantverkare och gårdsägare återigen ansåg att kostna-

derna inte var försvarliga.47 Men de öppna hänvisningarna till kandidaternas åsik-

ter i sakfrågorna saknades nu när namnförslagen presenterades. Nu var det åter-

igen kandidaternas personliga egenskaper som, vid sidan om den korporativistiska 

                                                                                                                            
rösträtt. Resultatet blev att valdeltagandet steg, och statistiken gav en bild av höjd politisk temperatur. 

Problemet har uppmärksammats i samband med några val i Stockholm; se Yngve Larsson, På marsch 

mot demokratin: från hundragradig skala till allmän rösträtt (1900—20) (Stockholm 1967), s. 271, not 7. 
40 JT 16/12 1882; JT 16, 18, 23/12 1884; Östersundsposten (ÖP) 31/12 1884. 
41 ÖP 20/12 1888. 
42 Jämtlands Allehanda (JA) 29/12 1890. Förmodligen syftade detta på tjänstemännen, som senare också 

kritiserades för att ansvarslöst vilja skuldsätta staden för det nya stadshusbygget; se JT 28/12 1896. 
43 ÖP 22/12 1888. 
44 ÖP 30/12 1890. 
45 Se t ex ÖP för december 1894. 
46 ÖP 24/12 1894, 29/12 1896. 
47 Se JT 28/12 1896. 
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principen om att alla betydande samhällsklasser hade rätt till representation, för-

des fram. 

    Också i Umeå kan vi se en gradvis stegring av temperaturen i lokalpolitiken. 

Flera insändare med kandidatförslag började dyka upp i lokaltidningarna.48 Hant-

verksföreningen och Handelsföreningen ställde upp egna kandidatlistor, och på 

1890-talet organiserade sig också tjänstemännen.49 Strax före sekelskiftet stod dona-

tionsjorden på dagordningen och enligt en tidning arbetade de mindre gårdsägar-

na för att ”gallra” ut de fullmäktigeledamöter som fattat ett impopulärt beslut i 

frågan.50 Någon öppen agitation för att kandidaternas åsikter i sakfrågan borde 

ligga till grund för valet verkar dock inte ha förekommit. 

    Hudiksvall och Piteå skiljer sig från de andra två genom att valaktiviteterna 

fortsatte att vara begränsade, med lågt valdeltagande och med bara fåtaliga försök 

att föra upp dem i offentligheten. I den förstnämnda klagade Hudiksvallspostens 

redaktör på att likgiltigheten var så stor att valutgångarna riskerade att bli slum-

pens verk.51 Valet diskuterades bara ”man och man emellan”, enligt en tidning.52 

Temperaturen höll sig lika sval under nästa decennium. Den frisinnade Hudiksvalls 

Allehanda beklagade bristen på ”livaktighet” från nykterhetsvännernas sida, och 

konstaterade att ”stadsfullmäktigeval inte tycks vara Hudiksvallsbornas starka 

sida”.53 Inte heller arrangerades något valmöte inför 1896 års val, medan ett möte 

på godtemplarsalen två år senare fick inställas på grund av för få deltagare.54 Anta-

let röstande översteg bara 100 vid ett tillfälle (109 år 1886), och bottenrekordet var 

37 röstande sex år senare. De avgående kunde känna sig ganska säkra på att om-

väljas.55 

    Efter sekelskiftet stegrades aktiviteten i Östersund ännu mer, både med avseen-

de på valdeltagande (så många som 642 röstande vid 1904 års val och omkring 800 

vid valet 1908) och på antalet organiserade aktörer. En tendens till återkommande 

polarisering visade sig: mot tjänstemannaföreningen stod ofta en sammanslutning 

av flera andra intresseorganisationer, till exempel vid valet 1906, då sju föreningar 

enades om en gemensam kandidatlista. De utgjorde en koalition av samhällsklas-

ser under tjänstemannaeliten: arbetarkommunen, underofficerssällskapet, nykter-

hetsfolket, frisinnade landsföreningens lokalorganisation, gårdsägarna, hantver-

karna och köpmännen.56 

     

                                                 
48 Se t ex UB i början av december 1886. 
49 Umeå Nya Tidning (UNT) 23/12 1884, 28/12 1888, 6/12 1894. 
50 UNT 2/12 1898. 
51 HP 13/12 1884. 
52 HP 1/12 1888. 
53 Hudiksvalls Allehanda (HA) 23/12 1890 och 7/12 1894. 
54 HP 12/12 1896; HA 9/12 1898. 
55 1880 och 1884 ett nyval, 1894 och 1898 inget nyval. Se t ex HP för slutet av december de åren. 
56 Se JT 10/12 1906. 
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Även i Umeå aktiverade sig allt fler organisationer i valen: tjänstemännen, hant-

verkarna, köpmännen, nykterhetsvännerna, den frisinnade landsföreningens lo-

kalavdelning och till och med den kvinnliga rösträttsföreningen föreslog kandida-

ter. Valdeltagandet steg, även om Umeå inte kunde uppvisa samma stora siffror 

som Östersund. Även här började kvinnor att personligen söka sig till vallokalen.57 

    Också i Hudiksvall blev det livligare vid det nya seklets ingång. Visserligen var 

aktiviteten låg vid valet 1900, med bara 47 röstande, och den nya tidningen Hu-

diksvalls Nyheter förvånades över att vattenledningsfrågan som då var aktuell inte 

lyckades mobilisera ”den valrörelse som ännu ej givit något livstecken från sig.”58 

Men två år senare var situationen en annan. Omkring 240 röstsedlar avlämnades 

och en av tidningarna noterade att valet var ”det livligaste som troligtvis någon 

gång förekommit härstädes. Också har aldrig agitationens vågor gått så högt som 

denna gång. Ej nog med att stadens röstberättigade kvinnor nästan ’mangrant’ 

genom fullmakter deltog i valet, till och med bolag röstade, något som aldrig förr 

torde ha kommit i fråga.”59 Men vad valet egentligen gällde är det svårt att få klar-

het i. Det kan ha handlat om en ren personfråga, för köpmannaföreningen hade 

vägrat att sätta upp en medlem och avgående fullmäktigeledamot, Conrad Alm-

gren, till omval. Den ena tidningen antog att det var dennes despotiska uppträ-

dande i fullmäktige som var anledningen, medan den andra stödde Almgrens 

kandidatur.60 Men är det troligt att en persons egenskaper varit av sådan betydelse 

att de lockat så många väljare till valurnan? Almgren hade tidigare under året varit 

aktiv i donationsjordsfrågan som ”framkallat mycken strid.”61 Om det var det sa-

ken gällde, så fördes det inte fram i offentligheten under valförberedelserna. Att 

som Östersundsborna öppet redovisa kandidaternas åsikter i en viktig lokalpoli-

tisk fråga som grund för valet var tydligen främmande för Hudiksvalls väljare. 

    Vid de tre val som därefter återstod i Hudiksvall innan den nya reformen trädde 

i kraft behölls emellertid den aktivitet som initierats vid valet 1902. Köpmannafö-

reningen, arbetarkommunen och nykterhetsförbundet, presenterade sina kandida-

ter inför nästa val, och antalet röstande steg till strax över 300.62 Till nästa val hade 

tjänstemannaföreningen aktiverat sig, liksom hantverksföreningen och de frisinna-

des lokalavdelning och valdeltagandet slog nya rekord, med 428 röstande.63 Vid 

nästa val var föreningsaktiviteten fortsatt stor, men de röstandes antal halvera-

des.64 

     

                                                 
57 Westerbotten (WB) 8/12 1904. 
58 Hudiksvalls Nyheter (HN) 10/12 1900. 
59 HP 9/12 1902. 
60 HN 1/12 1902; HP 9/12 1902 (stödde Almgren). 
61 HP 2/1 1902. 
62 HP 6/12 1904; HN 12/12 1904. 
63 HP och HN, december 1906. 
64 HN 12/12 1908. 



22 

 

Strax efter sekelskiftet enades ett möte i godtemplarhuset i Piteå om kandidater, 

men förutom ett fåtal insändare verkar den synliga aktiviteten inte ha varit större 

än så i den lilla staden.65 Så sent som 1907 konstaterade en tidning att de avgåendes 

omval ”torde betraktas som säkert” och att man knappast ”vågar nyttja ett så pass 

ståtligt ord [som] valrörelse” om de valförberedelser som ägde rum i Piteå.66 Ändå 

lyckades valet 1903 mobilisera ett rekordstort antal röstande. En tidning rapporte-

rade att ”något motstycke tidigare ej förekommit. Icke mindre än 171 röstsedlar 

avlämnades, däribland en mängd med fullmakt.” Men själva stridsfrågan fördes 

aldrig upp i offentligheten, och tidningen tvingades till en (säkerligen informerad) 

gissning: ”Att den kraftyttring som utvecklats av dem som ur stadsfullmäktige 

ville utesluta [fyra namn anges] har sin egentliga rot i missnöjet över fullmäktiges 

beslut i hotellfrågan tar vi för givet.”67 Hotellvalet – försöket att stoppa hotellbyg-

get misslyckades – ledde inte till någon bestående höjning av det lokalpolitiska 

engagemanget. ”Valrörelsen” 1907 bestod av en enda insändare (som dessutom 

förordade omval av alla avgående ledamöter utom en), och endast 26 personer 

infann sig för att rösta.68 

    Skillnaden i valdeltagande mellan städerna höll i sig under 1800-talets två sista 

decennier. I Östersund började väljarna strömma till. I tre val (1888, 1890 och 1894) 

låg valdeltaganden på omkring 22 procent. I Umeå var det 21 procent, i Hudiksvall 

sex, och i Piteå fem procent.69 

    Efter sekelskiftet, under de tio åren fram till den andra kommunalreformen, 

ökade valdeltagandet i alla de fyra städerna, men den relativa skillnaden bestod. 

Till valurnan i Östersund gick 36 procent, i Umeå 22 procent, i Hudiksvall 17 pro-

cent, och i Piteå åtta procent.70 

    Så långt de ”yttre” händelseförloppen. Vi har sett vissa skillnader mellan å ena 

sidan Östersund och Umeå, och Hudiksvall och Piteå å den andra. I de förstnämn-

da städerna fördes stadsfullmäktigevalen ut i offentligheten tidigare, de sakpolitis-

ka frågorna ventilerades åtminstone ibland öppet, och valdeltagandet var större. 

Innan vi gör ett försök att förklara vad dessa skillnader kan ha berott på ska först 

de ”inre” dimensionerna av lokalpolitiken beröras, närmare bestämt de normer 

                                                 
65 NA 22/12 1903. 
66 NA 17/12 1907. 
67 Norrbottensposten (NP) 31/12 1903. Valet engagerade för ovanlighetens skull även dem med små röst-

sedlar. Hotellmotståndarna (89 röstande) stod mot hotellvännerna (82 röstande). Motståndarna hade 

mobiliserat med en tryckt kandidatlista, men lyckades, trots deras större antal, bara samla 669 röster 

mot 3278. Bland dem fanns 45 röstande med högst fem röster vardera; den minsta röstsedeln hos ho-

tellvännerna hade tolv röster. Se vol. DIII:1, Piteå stadsarkiv, Härnösands landsarkiv. 
68 NP 19/12 och 30/12 1907. 
69 Samma beräkningsmetod som för 1870-talet. Antalet röstberättigade i BiSOS, ser. R, 1892 används här. 

I Östersund röstade i genomsnitt 194 (åtta val), i Umeå 202 (fyra val), i Hudiksvall 70 (åtta val), och i 

Piteå 41 (sju val). 
70 Samma metod igen. BiSOS, ser. R, 1904 används för antalet röstberättigade. I Östersund röstade i 

genomsnitt 721 personer (två val), i Umeå 261 (fyra val), i Hudiksvall 255 (fyra val), och i Piteå 66 (fyra 

val). 
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och värderingar som var förknippade med stadsfullmäktigevalen: den politiska 

kulturen, med andra ord. Först några teoretiska och metodiska problem. 

 

 

Lokalpolitisk kultur 

Alla definitioner av kultur framhåller normer och värderingar som grundläggande 

element. Det finns stora metodologiska och teoretiska svårigheter med att studera 

kultur, både om man har ambitionen att kartlägga kulturella mönster och om man 

vill använda normer och värderingar som förklaringar till handlingar och beteen-

den. En subjektivistisk uppfattning av kultur, som använder normer och värde-

ringar som orsaksförklaring, måste anta att normerna på ett tvingande sätt före-

skriver en individs handlande i varje situation. Men detta är problematiskt. En 

handling kan vara instrumentellt motiverad, men kulturellt legitimerad. Å andra 

sidan är det lika uppenbart att enbart själviska motiv är otillräckliga för att förklara 

handlingar.71 

    En intersubjektivistisk ingång till kultur fokuserar på att kultur framför allt exi-

sterar utanför individerna, som en gemensam uppsättning av normer och värde-

ringar. Uppgiften blir då mindre ambitiös och avser att kartlägga, snarare än att 

förklara. Men inte heller den uppgiften är problemfri. Alla individer i ett samfund 

omfattar inte samma normer, några kanske till och med ansluter sig till normer 

som är direkt motsatta andras, och några är moraliskt starkare än andra.72 

    Jag ska här försöka mig på en kartläggning av normer och värderingar i den 

lokalpolitiska kulturen i de fyra städerna, men med vissa inskränkningar som mo-

tiveras av de ovan nämnda svårigheterna. Jag begränsar mig till dem som kom till 

uttryck i samband med valsituationerna. Andra värderingar, som till exempel åsik-

ter om kungamaktens eller riksdagens befogenheter, militärens roll, eller liknande, 

är här inte aktuella. Kartläggningen avser bara de normer och värderingar som 

var, så att säga, ”aktiva” i valen till de lokala representativa organen, stadsfullmäk-

tige: vilka som användes som legitimering, vilka som ifrågasattes. Sådana fall vitt-

nar om att normerna var realiteter, något som man var tvungen att förhålla sig till. 

Jag har alltså inte ambitionen att uttala mig om i hur hög grad de kulturella före-

ställningarna var internaliserade av aktörerna och om de var de reella handlings-

motiven. 

                                                 
71 Så vitt jag förstår menar många sociologer att det saknas en teori om normers förklaringskraft. De 

villkor som måste föreligga för att normer ska ha en avgörande betydelse för handlingsval anses ännu 

inte formulerade. Se Arthur Stinchcombe, “Simmel Systematized: James S. Coleman and the Social 

Forms of Purposive Action in His Foundations of Social Theory”, i Theory and Society, Vol. 21, No. 2 

(Apr., 1992). Jon Elster konstaterar att normer till en viss del samvarierar med egenintresset, för männi-

skor ansluter sig ofta till de normer som gynnar dem, men att de inte helt och hållet kan reduceras till 

egenintresse. Det som återstår är en oförklarlig restpost, ”ett naket faktum” (”a brute fact”). Se hans The 

Cement of Society (Cambridge 1989) s. 128 och 150 (citatet). 
72 För en allmän diskussion om styrkor och svagheter med rationalistiska respektive kulturalistiska 

förklaringsmodeller, se Mark I Lichbach, Is Rational Choice All of Social Theory? (Ann Arbor 2003). 
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    Det ’yttre’ händelseförloppet i lokalpolitiken har redovisats här ovan. Det är nu 

dags att diskutera den ’inre’ aspekten av stadsfullmäktigevalen, alltså den lokalpo-

litiska kulturen. Här är det ett antal normativa föreställningar som varit framträ-

dande. 

 

 

Korporativism 

På lokal nivå lyckades inte kommunalreformens individualitetsprincip utplåna det 

korporativistiska tänkandet i städerna. Redan inför det första stadsfullmäktigevalet 

i Umeå vill det synas som om man på ett möte beslutade – medvetet eller omedve-

tet – att handla i strid mot reformens anda: de närvarande enades om att fullmäk-

tige skulle väljas så att en tredjedel togs bland ämbets- och tjänstemännen, en tred-

jedel bland de handlande, och en tredjedel bland hantverkarnas och mindre gårds-

ägarnas folk. ”Under många år sökte man tillämpa denna grundregel”, enligt den 

tidning som senare påminde väljarna om beslutet.73 

    En liknande överenskommelse verkar ha funnits i Hudiksvall, om än inte lika 

formaliserad.  Vid köpmannaföreningens valmöte i november 1904 rörde diskus-

sionen kandidater till fyra platser, efter dem som avsagt sig sina platser. Bankdi-

rektör Hallgren ansåg att det vore orätt om ingen av platserna fylldes av en fiskare, 

eftersom det alltid hade varit praxis i staden att fiskarkåren fått förfoga över två 

platser i fullmäktige.74 Inför valet 1908 upprördes köpmannaföreningen av att 

tjänstemannaföreningens kandidatlista hade försökt ”undantränga en hantverkare 

ur fullmäktige och i stället insätta en tjänsteman …”. Med stor majoritet beslutade 

föreningen att uttala en protest.75 Även i Östersund och Piteå konstruerades val-

sedlar och kandidatförslag så att representanter för de mest betydande samhälls-

klasserna fanns med. Vid ett av tjänstemannaföreningens möten i den förstnämnda 

staden framfördes krav på att underofficerarna, fältjägarregementet och även ”ar-

betarekontingenten” hade rätt att representeras i fullmäktige, och i den senare 

ansåg en tidning att inte bara tjänstemän och köpmän utan också ”den strävsamma 

kontingenten” av fiskare, grovarbetare och hantverksarbetare borde tilldelas någon 

representant.76 

    Några av tidningsredaktörerna uppfattade den liberala grundhållningen i kom-

munalreformen och försökte övertyga sina läsare om att valen inte längre borde 

äga rum enligt yrkes- eller klassprincipen. Hudiksvallsposten kritiserade till att börja 

med traditionen: ”vi upprepar det igen: någon klassrepresentation varken påbju-

des eller medgives i förordningarna om kommunalstyrelse.” Uppgiften, fortsatte 

tidningen, är icke att välja representanter för klasser och yrken, utan självständiga 

och dugliga män. Inför nästa val talade den litet uppgivet om ”den traditionella 

                                                 
73 WB 23/12 1884. 
74 HP 24/11 1904. 
75 Protokoll 30/11 1908, vol A1:1, Hudiksvalls köpmannaförening, Arkiv Gävleborg. 
76 ÖP 6/12 1904; NP 23/10 1905. 
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föreställningen att alla klasser bör vara representerade.”77 En av Umeås tidningar 

försökte övertyga om att stadsfullmäktiges representanter borde utses oberoende 

av klasstillhörighet, eftersom ”med den nya kommunalförfattningens antagande 

har vi frånträtt de trängre former som klassystemet medför, och gått ut i ett om-

fångsrikare samfundsliv, där en god medborgerlig anda bör bestämma förtroendet 

människorna emellan.”78 Men sådan kritik upphörde med tiden. Snart accepterade 

alla korporativismen, även de frisinnade tidningarna. Den var, trots allt, enda möj-

ligheten för de lägre klasserna att få någon smula inflytande så länge den gradera-

de rösträtten bestod. Men att ’alla’ klasser ägde rätt till representation innebar inte 

att den nödvändigtvis måste återspegla deras numerärer. Tanken var blott att 

stadsfullmäktige behövde allsidig kunskap om förhållandena i staden, så att väl-

grundade beslut skulle kunna fattas. Den liberala Västerbottenskuriren menade att 

”det vore ju en stor fördel för fullmäktige att bland sig äga någon som kan frambä-

ra önskningarna från de djupare samhällsskikten, då det i många frågor kan vara 

av betydelse att få kännedom därom, liksom omvänt att det vore nyttigt för arbe-

tarne att ta del av det kommunala livet och lära därav.”79 

 

 

Rätten att omväljas 

Före kommunalreformen hade ledamöterna av magistraten valts på livstid, eller 

tills de själva fick tillåtelse att lämna sina uppdrag.80 Bakom kommunalreformens 

bestämmelse om återkommande val låg tanken om behovet om förnyelse och möj-

lighet för nya åsikter att få inflytande. Reformen gav alltså möjligheter för en op-

position att utmönstra fullmäktigeledamöter som inte motsvarade väljarnas förtro-

ende. Emellertid verkar det ha funnits en oskriven regel om att den stadsfullmäk-

tigeledamot som inte uttryckligen avböjt återval ägde en moralisk rätt att omväljas. 

Och så blev också ofta fallet: många gånger omvaldes alla, eller nästan alla, trots att 

lokalpressen ofta till en början pläderade för behovet av nya friska krafter i stads-

styrelsen.81 Men normen ägde inte absolut makt över sinnena. Som vi sett ignore-

rades den i Östersund inför det inflammerade vattenledningsvalet då oppositionen 

agiterade för en utrensning av fullmäktiges ledamöter. Också i Umeå kunde oppo-

                                                 
77 HP 20/12 1876; 31/3 1877; 18/12 1878. 
78 UB 18/12 1868. 
79 VK 9/12 1902. Liknande åsikter fanns i de europeiska debatterna vid ingången till 1800-talet; se Elster 

(ed.), Deliberative Democracy, s. 13f. 
80 I Hudiksvall hade man emellertid på 1820-talet infört regeln att rådmännen valdes för en period av 

sex år. Syftet var dock knappast att ge borgerskapet möjlighet att avsätta de valda, utan för att ge råd-

männen möjlighet att slippa undan ett betungande uppdrag. Den som önskade fortsätta kunde säkert 

räkna med att inga rivaler visade sig. Under de sexton åren före kommunreformen omvaldes minst fyra 

rådmän utan att ifrågasättas: se Hudikswalls Weckoblad 11/4 1846, 29/1 1848, 17/4 1858. 
81 Se t ex HP 18 och 31/12 1880. Även ÖP 13/12 1880; NA 19/12 1905. 
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sitionella föreslå rensningar.82 Men i de andra städerna var frågan känsligare. Till 

och med den frisinnade tidningen i Hudiksvall, som gjort sig till talesman för 

”småfolket”, var noga med att rädda ansiktet på två ledamöter som de föreslog 

borde ersättas: handelsman Sandberg bör få ”njuta sitt otium cum dignitate” och 

fiskaren Skoglund bör på sin ålderdom få ”njuta den vila och ro som höves de 

gamle.” De kandidater som tidningen föreslog utträngde därmed inte någon av de 

avgående, och ingen kunde uppfatta förslaget som en ”förnärmelse.”83 Och för 

Piteås del ansåg en av dess tidningar att det vore ”mindre obehagligt” att förlägga 

de kommunalpolitiska valstriderna till fyllnadsvalen i stället för till de ordinarie (i 

de förra skulle ju per definition nya ledamöter inväljas).84 Det är ingen tvekan om 

att en norm om ’rätten’ till omval var allmän – den må ha kringgåtts i praktiken 

ibland, men begrepp som ”hedersomval”, omval av ”honnörsskäl”, och liknande, 

vittnar tydligt om traditionen.85  

 

 

Kompetens eller åsikter? 

I riksdagen dominerade, som nämnts, länge åsikten att kandidater till representa-

tiva organ skulle vinna väljarnas förtroende på grund av sina personliga egenska-

per och meriter och inte på grund av utfästelser till väljarna. Så var det också i 

stadsfullmäktigevalen där tidningarna förde fram idealet under hela den här tids-

perioden.  

    Väljarna uppmanades att utse en ”praktiskt duglig, i kommunens angelägenhe-

ter hemmastadd och för densamma intresserad man”; att bara rösta på ”de kandi-

dater som har vilja, förmåga och intresse för det samhälle varav de är medlem-

mar”; och att välja ”namn som representerar ålder och erfarenhet i kommunala 

värv”, et cetera.86 Tidningen Westerbotten gav uttryck för ett typiskt parlamentsde-

mokratiskt ideal då den förordade alla de avgåendes omval därför att de var ”red-

liga män” som kommer att besluta för samhällets bästa om skolhusbygget. Men 

vilka åsikter dessa hade låtsades tidningen inte veta: ”Vi känner icke de avgåendes 

nuvarande åsikter i denna fråga; vi antar att de är olika. Men just denna olikhet i 

åsikter utgör ett nytt skäl för att yrka på de avgåendes återval, enär vi tro att de 

olika meningarna bör få brytas mot varandra, på det att man till slut må komma till 

ett för hela samhället lyckligt resultat.”87 Umebladet uppställde inför ett val till och 

                                                 
82 Inför valet 1880 prövade en grupp väljare i Umeå ”utrustade med stora röstsedlar” att få åtta av tio 

avgående stadsfullmäktige bortröstade. Det var ett sätt att ”frångå det gamla bruket”, enligt WB 23/12 

1884. 
83 HA 25/11 1898. 
84 NA 19/12 1905. 
85 ÖP 10/11 1908; VK 24/11 1906. Normen verkar ha varit utbredd i hela landet: i Nyköping uppfattades 

strykningsförslag som ”ogrannlaga”. Se Sven Hedenskog, Folkrörelserna i Nyköping: uppkomst, social 

struktur och politisk aktivitet (Uppsala 1973), s. 114. 
86 Exemplen från respektive HP 1/12 1888, UB 11/12 1868 och ÖP 16/12 1880. 
87 WB 21/12 1880. 
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med en checklista för vad väljarna borde ta hänsyn till: ”Valet är av mycket stor 

vikt. Man har rätt att ställa krav på kandidaternas redbarhet och renhet, detta är ett 

huvudvillkor som ej får prutas. Därefter är kandidatens självständighet den vikti-

gaste egenskapen. Det är en stor frestelse att böja sig för inflytelserika personer – 

man vill stå väl med de ledande för tillfället. Sedan krävs ett intresse och så vitt 

möjligt skicklighet och erfarenhet. Vidare sakkunskap och omdömesförmåga.”88 Kriteri-

erna gav ingen vägledning om vilken position en kandidat med dessa egenskaper 

kunde förväntas inta i de frågor som stod på dagordningen, men det får nog sägas 

vara självklart att många väljare kände till det och att det var denna information 

som avgjorde hur de röstade.89 Och helt och hållet konsekvent med att bara fram-

hålla kandidaternas personliga företräden kunde man inte vara, även om det bara 

var i vattenledningsvalet i Östersund som löften till opinionen öppet gavs. I övriga 

fall försökte man mobilisera väljarna i mer indirekta ordalag. Umebladets ovan 

nämnda checklista avslutades med att till ”dessa mer allmänna betraktelser” tillfo-

ga att det också vore angeläget att ”få in personer som är konsekventa sparsam-

hetsvänner.” Tidningen Westerbotten började med betona att kandidaterna måste 

ha ”självständighet i karaktären [och] mod att uttala sitt omdöme utan omsvep, ty 

annars blir frågorna inte tillbörligt skärskådade från olika sidor.” Men den avslu-

tade med att kandidater som redan hade bestämt sig för en sparsamhetslinje borde 

väljas.90 Idealet kunde inte överges, men det kunde heller inte tillämpas konse-

kvent, helt säkert för att kandidaternas åsikter i realiteten var kända för de flesta 

och att väljarna lade stor vikt vid dessa.  

 

 

Kvinnorna och stadsfullmäktigevalen 

Om det till att börja med gick trögt att lyfta valagitationen till offentlighetens ljus 

trots att inget förbud längre fanns, så dröjde det ännu längre innan de första kvin-

norna började utnyttja den rösträtt som reformen tillerkänt dem. Först ut att överge 

den gamla normen var återigen Östersund, där det rapporteras att kvinnor ”för 

första gången visade sig vid valurnan” vid vattenledningsvalet 1888.91 Men i de 

andra städerna dröjde det till efter sekelskiftet innan något liknande hände. I Umeå 

noterade en tidning att några kvinnor hade varit närvarande vid valurnan, men att 

de huvudsakligen röstade genom fullmakt: ”De har ej ännu det sanna modet att 

uppträda i vallokalen.”92 Formuleringen antyder att många ansåg detta opassande. 

Utom i Piteå (åtminstone har jag inte sett någon sådan rapport) började nu kvinnor 

                                                 
88 UB 30/11 1896. Tidningens kursiver. 
89 Ett exempel på att man bakom referenserna till kandidaternas duglighet också kastade sina röster 

med utgångspunkt i kunskapen om deras åsikter i sakfrågor är det ovan nämnda ”hotellvalet” i Piteå 

1903. Någon öppen kampanj där kandidaterna redovisat sina åsikter i hotellfrågan hade inte ägt rum, 

men det är nog ganska säkert att tidningens gissning byggde på kännedom om de lokala opinionerna. 
90 WB 1/12 1892. 
91 ÖP 22/12 1888. 
92 WB 8/12 1904. 
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rösta i alla de här städerna. Vid valet 1902 deltog de nästan ”mangrant” genom 

fullmakter enligt Hudiksvallsposten, och i Östersund röstade 95 kvinnliga väljare, 

”personligen eller genom fullmakt” vid valet 1908.93 Tidningarnas behov att påpe-

ka sådant tyder på att det var oväntat, och att en gammal tradition försenade det 

kvinnliga valdeltagandet.  

 

 

Bolagsröstning 

Reformen 1862 innebar inte bara att rösträtten utsträcktes till (i princip) alla med-

borgare, den gav den också till juridiska personer, det vill säga dödsbon och, vilket 

var viktigast, ekonomiska företag. ”Bolagsväldet” blev redan från början hårt kriti-

serat, men i vilken utsträckning maktmedlet verkligen utnyttjades är inte särskilt 

väl känt.94 

    Det finns signaler om att det också i Hudiksvall ansågs vanhedrande för bolagen 

att använda sig av detta maktmedel. En insändare ansåg att bolagens rösträtt var 

stötande. Hans erfarenhet var också att den sällan kom till användning, just för att 

den stred mot den allmänna moraluppfattningen: ”Också har den insedda obillig-

heten häri förmått månget bolag att vid kommunalval lägga ned sina röster. Men 

en lag som giver rättigheter vilka man nästan blyges för att begagna sig av är inte i 

överensstämmelse med det allmänna rättsmedvetandet.”95 Var denna norm så 

stark i Hudiksvall att den också hindrade bolagen att utnyttja sitt maktmedel? Om 

vi kan tro en av tidningarna hände det inte förrän vid valet 1902, då valdeltagandet 

plötsligt steg till oanad nivå, och ”till och med bolag röstade, något som aldrig förr 

torde ha kommit i fråga.”96 

    I Umeå var bolagen inte lika känsliga för allmänhetens åsikter. I en tidningsin-

sändare några år efter kommunalreformen framställdes en anhållan till ortens 

bank samt utskänkningsbolaget att de i det kommande valet inte skulle återigen 

använda sin rösträtt. Men båda gjorde ändå bruk av den. Den sistnämnda hade 

lovat att inte rösta ifall den förra också avstod, men så blev alltså inte fallet.97 Inför 

ett senare val hade en lokaltidning vädjat till bolagen att inte göra bruk av sina 

stora röstetal: ”Vi hoppas att representanterna för bolagen och de stora röstetalen 

handlar med hänsyn till pluraliteten inom kommunen och handlar med den mode-

ration som alltid pryder den starke.”98 Det är möjligt att kritiken mot bolagen fick 

effekt, för under några år verkar det som om bolagsröstning inte tillämpades, men 

vid valet 1900 skedde det igen. En tidning beklagade sig: ”Nu tyckes man åter 

                                                 
93 HP 9/12 1902; ÖP 21/12 1908. 
94 Erik Nydahl har visat att bolagen i en industrialiserad landsbygdskommun kände betänkligheter mot 

att använda sitt stora röstinnehav om det inte ansågs alldeles nödvändigt: Se hans I fyrkens tid., s. 120. 
95 HP 27/3 1869. 
96 HP 9/12 1902. 
97 UB 18/12 och 24/12 1868. 
98 WB 7/12 1872. 
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ämna inslå på den i forna tider följda vägen att bolag, då så anses nödigt, deltager i 

valen. Något gott vållas dock icke därmed, utan snarare alstras ond blod.”99 

    Några uppgifter om att bolagen röstade, eller valde att avstå från att rösta, i Ös-

tersund och Piteå har jag inte påträffat. 

 

 

Vanans makt? Lokalpolitisk kultur i fyra städer, 1862—1910 
Kartläggningen har visat att många normer och ideal från den gamla ståndstiden, 

från tiden före kommunalreformen 1862, levde kvar hos invånarna i Östersund, 

Hudiksvall, Umeå och Piteå när de gick för att välja representanter till städernas 

styrelse. Men det är också tydligt att de politiska aktörerna inte var ohjälpligt do-

minerade av traditionen. De var knappast fångade i ett mentalt skruvstäd ur vilket 

de inte kunde frigöra sig. Normer och värderingar utsattes också för kritiska be-

dömningar, anpassade till aktuella situationer. 

    Av de normativa föreskrifter som var i bruk var det endast den som sade att det 

representativa organet borde formas med utgångspunkt i en korporativistisk prin-

cip som aldrig – veterligen – ignorerades. I alla de fyra städerna sattes kandidatlis-

tor samman med representanter från olika samhällsklasser, på i princip samma sätt 

som hade gjorts under tiden före kommunalreformen. Livskraften i denna tradi-

tion förklaras sannolikt av att den var ofarlig för eliten och gynnsam för de lägre 

klasserna. Den var ofarlig för de röststarka ”kotterierna” för att den inte krävde 

representation i enlighet med klassernas numerärer. Den var gynnsam för de röst-

svaga väljargrupperna för att normen under de rådande betingelserna – majori-

tetsval och graderad rösträtt – var deras enda möjlighet att få ett, om än begränsat, 

inflytande eller åtminstone en insyn i maktens korridorer. 

    De övriga normerna blev ibland ignorerade eller manipulerade, därför att de i 

vissa situationer kunde utgöra ett hinder för någon grupp av aktörer. ”Rätten” till 

omval kunde vara negativ för alla parter om den tillämpades så strikt att det vore 

omöjligt att byta ut uppenbart olämpliga personer i fullmäktige. De oppositionella 

i vattenledningsvalet i Östersund övergav utan prut principen under ”den stora 

rensningen” då man fruktade stora skattehöjningar. De frisinnade i Hudiksvall 

tvingades ta till konstruerade ursäkter för att inte föreslå omval av två avgående 

ledamöter. Att normen ändå ägde styrka kan också förklaras av att den ägde en 

rationell logik. När kandidaterna i en parlamentsdemokrati inte (officiellt) väljs på 

grund av sina politiska åsikter, utan på grund av sina personliga egenskaper, upp-

fattas ett förlorat val som en degradering av personen själv, som en allvarlig pre-

stigeförlust. Den ratade kan inte trösta sig med att det är partiets åsikter, inte han 

själv, som avvisats. Och den som vågade föreslå att en avgående ledamot inte bor-

de sättas upp för omval riskerade förmodligen att utsättas för omgivningens före-

bråelser och personlig fiendskap. 

                                                 
99 UB 19/12 1900. 
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    Inte heller ”förbudet” mot att låta bolagen rösta var alltid utan kostnader. Bo-

lagsröstning var en maktresurs som det kunde vara riskabelt att avstå ifrån om 

mycket stod på spel. I Hudiksvall hade av allt att döma ”förbudet” länge upprätt-

hållits, men när det blev uppenbart att många väljare väntades till vallokalen 1902 

ser det ut som om bolagen bet huvudet av skam och utnyttjade sin lagliga rätt. I 

Umeå lät sig bolagen bara tidvis bevekas av kritiken, och de förband sig också bara 

att följa normen om deras rivaler gjorde detsamma. 

Föreställningen att det var opassande för kvinnor att utnyttja sin rösträtt, särskilt 

att själva uppträda i vallokalen, är av samma karaktär som den omoraliska bolags-

röstningen. Kvinnornas röster var en resurs som någon gång kunde behövas, och 

som vid flera tillfällen också kom till användning – första gången i det viktiga vat-

tenledningsvalet i Östersund. 

    Det ideal som föreskrev att representanterna skulle väljas på grund av de per-

sonliga egenskaper och meriter som de ägde, och inte på grund av de löften de gett 

till sina väljare har dominerat valkampanjerna. Men också det har åtminstone en 

gång förkastats, återigen i Östersund, då man kan anta att personligt spridd, icke-

officiell, information om deras åsikter om vattenledningen inte bedömdes tillräck-

lig för en effektiv väljarmobilisering.  

    Betyder detta att de lokalpolitiska aktörerna hade ett alltigenom instrumentellt 

förhållande till traditionen, normerna och de gamla idealen, att de handlade i en-

lighet med dem bara när de inte hade något att förlora på det? Förmodligen inte, 

men de exempel vi sett på normernas begränsningar som handlingsmotiv kan 

kanske förstås om vi begrundar den enkla förklaringsmodell som sociologen Mi-

chael Taylor föreslagit. Han menar att preskriptiva normer har svårt att hävda sig 

mot det kalkylerade egenintresset i situationer där a) aktörernas handlingsalterna-

tiv är få; b) handlingsalternativens nackdelar och fördelar är väl uppenbara; och c) 

mycket står på spel för aktörerna.100 Teorin är som sagt enkel och säger inte mycket 

mer än att när det verkligen gäller och inget annat hjälper tar egenintresset över-

handen. Men den verkar åtminstone kunna förklara både normbrotten vid vatten-

ledningsvalet i Östersund och bolagsröstningen i Hudiksvall. Samtidigt ger den 

uppflammande aktiviteten vid dessa val (och till och med vid ’hotellvalet’ i Piteå) 

anledning att notera att den ojämlika och odemokratiska graderade rösträtten inte 

helt och hållet utgjorde en barriär för folkligt deltagande i lokalpolitiken. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
100 Se Michael Taylor, “When Rationality Fails”, i Jeffrey Friedman (ed), The Rational Choice Controversy, 

Yale University Press(New Haven 1996). 
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Skillnaderna mellan de två stadsparen 

Som vi har sett blev det tidigare en större aktivitet i valkampanjerna i Östersund 

och Umeå än i Hudiksvall och Piteå. I de förstnämnda städerna blev den politiska 

temperaturen hetare, i form av större valdeltagande och större villighet att överge 

traditionella normer för agerandet i stadsfullmäktigevalen. Från omkring 1880 

började insändare med kandidatförslag dyka upp i lokalpressen, intresseförening-

arna engagerade sig som valorganisationer, kandidaternas ställningstaganden i 

lokala frågor användes i Östersund för att mobilisera röster. I Hudiksvall, och sär-

skilt i Piteå, förbereddes stadsfullmäktigevalen länge i slutna rum av de så kallade 

kotterierna, och det dröjde till sekelskiftet innan större skaror av väljare sökte sig 

till valurnorna. Kan skillnaderna förklaras? Jag tror att åtminstone en del av för-

klaringen står att finna i de olikartade sociala strukturer som fanns mellan de två 

stadsparen, skillnader som medförde olika sammansättningar av valmanskårerna 

och därmed olika förutsättningar för politiken. 

    Både Östersund och Umeå var residens- och garnisonsstäder, vilket innebar att 

civila och militära tjänstemän utgjorde ett betydande inslag i väljarkåren. De till-

hörde, om inte de allra största röstägarna, så åtminstone en medelklass med avse-

ende på röstinnehav. Det verkar som om det var de som var mest angelägna om att 

satsa skattemedel på olika moderniseringsprojekt: det mesta pekar på att vatten-

ledningsförslaget stöddes av tjänstemännen i Östersund, och att det var tjänstemän 

som var drivande i att i Umeå avskaffa den rest från ståndssamhället som dona-

tionsjordarna utgjorde. Denna moderniseringsiver mötte motstånd, särskilt från 

gårdsägare och hantverkare (som ju ofta förenades i samma person). I Östersund, 

men också i Umeå (åtminstone när vi närmar oss sekelskiftet) hade motståndet 

större möjligheter än i Hudiksvall och Piteå att nå framgång. Hantverkarna där var 

av allt att döma mer ekonomiskt välbeställda, och förfogade därmed över större 

röstsedlar.101 Ojämlikheten var alltså mindre i dessa städer. 

    De strukturella skillnaderna gav utslag i väljarkårerna. De ojämlikheter som den 

graderade röstskalan innebar var betydligt mindre i Östersund (särskilt) och 

Umeå, åtminstone i den meningen att en större andel av väljarkåren utgjordes av 

”möjliga väljare”. Med uttrycket avser jag de som innehade mer än fem röster per 

person, och som man därför kan anta vore villiga att offra tid och besvär för att 

infinna sig vid valurnan. De kunde kalkylera med att deras röster hade möjlighet 

att påverka valens utgång. Den som ville mobilisera väljarstöd i någon fråga kunde 

utan risk bortse från lågröstarna. De skulle troligen inte engagera sig, och om de 

gjorde det skulle deras röster inte ha någon avgörande betydelse. Dem det gällde 

att vinna stöd hos var den ”möjliga” väljarkåren, de som förfogade över ett större 

antal röster per individ. Andelen sådana väljare i de fyra städerna framgår av 

sammanställningen på följande sida, som också antyder en process av ökande 

skillnader.  

                                                 
101 Se not 22 ovan. 
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Tabell 1: Antal väljare med fler än fem röster/person (”möjliga väljare”) 

 1892 1904 

 Procent N Procent N 

Hudiksvall 31 328 24 513 

Östersund 38 556 49 877 

Umeå 28 264 43 543 

Piteå 22 165 28 265 

Källa: BiSOS, ser. R. 

Anmärkning: Detta är bara ett av flera sätt att mäta denna ojämlikhet. Ett annat är att se hur 

”orättvist” många fler röster de största röstägarna förfogade över. För 1904 tillåter den ag-

gregerade statisktiken en sådan beräkning. De som ägde mellan 76 och 100 röster i Hudiks-

vall utgjorde 2 % av väljarna men kontrollerade 22 % av alla röster, vilket blir en kvot på 

11,0, det vill säga de hade 11 gånger fler röster än de haft om rösträtten varit jämlik. Kvoten 

var i Östersund 6,0, i Umeå också 6,0 och i Piteå 7,7. 

 

Särskilt med en väljarkår som Östersunds bör förutsättningarna att utmana ett 

dominerande ”kotteri” ha varit goda, bara väljarmobiliseringens organisatoriska 

problem kunde lösas. Där har också den absoluta storleken på gruppen ”möjliga 

väljare” betydelse. Den snabba befolkningsökningen i staden gjorde denna grupp 

betydligt större än i de andra städerna. För att mobilisera dem var personliga nät-

verk och mun-mot-mun-metoden otillräckliga. De var så pass många inför vatten-

ledningsvalet att det radikala draget att genom annonser i lokalpressen redovisa 

vilka ställningstaganden som vattenprojektets motståndare redan gjort, får sin 

förklaring. Förekomsten av en relativt stor grupp av väljare som förfogade över 

stora röstsedlar, tillsammans med att tillgängligheten till information inte bara var 

ett privilegium för den elit som i början av perioden avgjorde valen bör ha bidragit 

till det stora valdeltagandet. Att oppositionen också var framgångsrik berodde 

troligen på att dess kärna, stadens hantverkare, kontrollerade ett inte obetydligt 

antal röster. 

    Samtidigt bar detta förhållande på något av en paradox. De som gick ut i offent-

liga valkampanjer, och var beredda att i stället för – eller vid sidan av – personliga 

egenskaper hos kandidaterna framhäva deras löften att driva särskilda lokalpoli-

tiska frågor om de blev valda kan sägas ha i viss grad moderniserat lokalpolitiken, 

till exempel genom att införa åsiktsval i stället för personval. Men de motsatte sig 

samtidigt de sociala och ekonomiska moderniseringsuppgifter som städerna stod 

inför. Det gällde till exempel försvaret av gamla övervintrande privilegier från 

ståndssamhällets tid, där striden om donationsjorden i Umeå är ett exempel. Och 

det gällde – än tydligare – motståndet mot sanitetsanläggningarna i Östersund. 

Oppositionen gav impulser till att modernisera politikens former, men motsatte sig 

steget in i framtiden på andra områden. 
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Summary 

 
Lokalpolitisk kultur och praktik i fyra småstäder, 1862 – 1910 

(Local political culture and praxis in four small towns, 1862-1910) 

 

 

The article is about local politics in Swedish small towns during the latter half of 

the 19th and the beginning of the 20th century, and deals in particular with norms 

and values related to local elections.  

    The Royal Decree of 1862 regarding self-rule for cities and towns created radical-

ly new conditions regarding the election of representatives to their ruling bodies. 

Earlier, those elected remained in office for life, and hence elections were infre-

quent; the seats in the town council were earmarked so that each of the social clas-

ses would be granted at least one seat, women were not qualified to vote, orga-

nized campaigns to mobilize support for a preferred candidate were not allowed, 

and candidates were not expected to declare beforehand their position on local 

issues. A limited number of males enjoyed voting rights, and the number of votes 

allotted to each individual was based on taxes paid. 

    The reform changed the rules governing local elections. They were now to be 

held every two years and there was no prescription for corporative representation: 

the individual was declared the political unit, election campaigns were allowed, 

and all tax paying citizens, including women, had the right to vote. The reform 

bore a clear liberal imprint even though votes continued to be distributed accord-

ing to economic criteria. 

    This article finds that the townspeople apparently failed to perceive the liberaliz-

ing intentions of the legislators since the political culture of previous times sur-

vived to a large extent anyway. There was still a reluctance to organize election 

campaigns where candidates openly declared their opinions on local issues, not re-

electing incumbents was regarded insulting, the principle that each social class or 

profession should have a representative was further strengthened during the pe-

riod, and when women eventually exercised their voting right it evoked surprised 

comments in the newspapers. However, traditional norms and values were not 

always strong enough to prevent deviations and when important issues were on 

the agenda, oppositional factions acted without regard for tradition. The readiness 

to forego established norms was most visible in the towns where the unequal dis-

tribution of votes was smallest, in other words where there was a potential possi-

bility to overthrow a ruling faction. 

 

 

Keywords: Political culture, local politics, voting, small towns, nineteenth century 
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I statens och böndernas tjänst* 

Aspekter på sockenskrivarna i Jämtland under senare 1600-talet  

 

Per Sörlin 

 

 
Under den tidigmoderna perioden förekom en grupp lokalt förtroendevalda tjäns-

temän i Sverige som benämndes sockenskrivare, vilka ursprungligen hade till 

uppgift att bevaka böndernas rätt vid skatteuppbörden. Idag utgör sockenskrivar-

na en närmast bortglömd kategori människor, men under sockensjälvstyrelsens 

framväxt under 1700- och 1800-talen fick de med tiden allt vidare arbetsuppgifter. 

Förutom sysslorna i socknarnas regi, där nu frågor rörande skolgång, fattigvård 

med mera tog en allt större plats, tillhandahöll de även värdefull privat skrivhjälp 

åt bönderna. 

    Ursprunget till systemet med sockenskrivare som skattekontrollör återfinns i 

Gustav Adolfs Uppbördsordning av den 27 juli 1624. Bönderna gavs där, för att 

undvika oenighet vid skatteuppbörden, rätt att utse sockenskrivare, vilka skulle 

vara allmogens så kallade gegenskrivare och medverka vid skatteindrivning, och 

”Altijdh hålla på Almogens sijdha, och wetta beskeedh nähr dem skeer rätt eller 

orätt, såsom och hålla Längdh på alla vpbörder och Vthgiffter.” Sockenskrivarna 

skulle vidare ”drifwa opå att hwar Bondhe får sin Zedell af Fogden eller Arrenda-

toren på sine betalltte Vtlagor, och dem flijtigt i sin Rulla medh dagh och rumm 

opteekna”.1 Systemet med sockenskrivare var en åtgärd från statens sida att bygga 

in mekanismer för att bevara legitimitet för den övergripande process som pågick, 

nämligen att överföra resurser från bönderna till staten. De explicita hänvisningar-

na till arrendatorerna skvallrar om deras vid tidpunkten dagsaktuella betydelse i 

en kontext av förpaktning, alltså utarrendering av kronans skatteintäkter.2 Benäm-

ningen sockenskrivare var emellertid inte någon nyhet när den dök upp i upp-

bördsordningen 1624. Termen som sådan uppträder vid ett par tillfällen redan mot 

slutet av 1500-talet i Finland. Enligt den rådande uppfattningen rörde det sig dock 

                                                 
*
 Artikeln har granskats och godkänts av två utomstående sakkunniga enligt Single Blind Peer Review. 

1 C-G Styffe, Samling av instructioner för högre och lägre tjenstemän vid  landt-regeringen i Sverige och Finland 

(Stockholm 1852) s. 169. Böndernas rätt att utse sockenskrivare stadfästes på nytt vid 1680 års riksdag. 

Alla riksdagars och mötens besluth, II, utgiven av Anders Anton von Stiernman (Stockholm 1729) s. 1833–

1834. 
2 Beträffande arrendatorerna, se Mats Hallenberg, Statsmakt till salu: arrendesystemet och privatiseringen av 

skatteuppbörden i det svenska riket 1618–1635 (Lund 2008). 
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om en likhet till namnet och inte till gagnet utan dessa äldre skrivare förmodas ha 

varit en sorts lands- och häradsskrivare i kronans tjänst.3 

    Vi vet endast litet om sockenskrivarna, trots en i övrigt omfattande litteratur 

som behandlar svensk förvaltningshistoria.4 Källmaterialet är sparsamt bevarat om 

deras aktivitet, såsom oftast är fallet när det gäller aktiviteter på sockennivå, i syn-

nerhet från 1600-talet, och de förefaller långt ifrån ha varit allmänt förekommande 

utan är förknippade med norra Sverige och delar av Finland.5 Det mest utförliga 

arbetet hittills är Arja Rantanens studie av de österbottniska sockenskrivarna 1721–

1868, alltså från perioden efter det stora nordiska kriget slut intill kommunrefor-

men vid 1800-talets mitt.6 Koncentrationen till norra Sverige och Österbotten i Fin-

land, återspeglar en i jämförelse större avsaknad av skrivkunniga människor i lo-

kalsamhällena, framhåller Rantanen.7 Rörande Finland återfinns även en språklig 

dimension som bakgrund till sockenskrivarnas utbredning. I takt med en ökad 

skriftlighet blev det allt nödvändigare för den finska befolkningen att hantera den 

svenska skriftkulturen. Sockenskrivarna blev i detta hänseende den finsktalande 

allmogens kontakyta mot den svenskspråkiga förvaltningen.8 

    Sedan tidigare föreligger en studie med fokus på sockenskrivarnas arbetsuppgif-

ter, sådana de framträder i bevarade lokala instruktioner i Jämtland.9 I det följande 

skall sockenskrivarna i landskapet närmare behandlas utifrån två andra aspekter, 

nämligen dels införandet av sysslan som sådan i det år 1645 erövrade landskapet 

fram till omkring 1700, dels dessa sockenskrivares inblandning i konflikter på ting-

et. Sockenskrivarna tilldelades uppgiften som uppbördsmän i den lokala förvalt-

ningen, vilket kunde medföra att de kom på kant med sina egentliga uppdragsgi-

vare bönderna. Vid seklets utgång förändrades dock denna sockenskrivarnas roll i 

skatteuppbörden.10 Den forskning som här presenteras är ännu så länge preliminär 

beträffande resultaten, men det råder inget tvivel om att sammanhang framträder 

                                                 
3 Arja Rantanen, Österbottniska sockenskrivare 1721–1868, opublicerad licentiatavhandling vid Åbo aka-

demi (Åbo 2007) s. 26 och där anförd litteratur. Enligt Svensk Ordbok förekom under 1500-talet ge-

genskrivare som beteckning på en av kronan utsedd kontrollör av tullärenden. 
4 Funktionen som sockenskrivare omtalas kort i i Pär Frohnert, Kronans skatter och bondens bröd: den lokala 

förvaltningen och bönderna i Sverige 1719–1775 (Lund 1993) s. 100, och nu senast i Hallenberg (2008) s. 68. 
5 Beträffande Norrland,se Övre Norrlands historia, III (Umeå 1974) s. 199; Peter Aronsson, ”Prästval och 

politisk kultur”, Historisk tidskrift 2004:4 s. 700; Peter Lindström, Prästval och politisk kultur 1650–1800 

(Umeå 2003) s. 121–122, 124, 132, 135; idem, ” ’De mest trätogirige’: en fallstudie om politiskt aktiva 

bönder i 1700-talets svenska lokalsamhälle”, Historisk tidskrift 2006:4 s. 674; Alexander Jonsson, De norr-

ländska landshövdingarna och statsbildningen 1634–1769 (Umeå 2005) s. 256–259. 
6 Arja Rantanen, Österbottniska sockenskrivare 1721–1868, opublicerad licentiatavhandling vid Åbo aka-

demi (Åbo 2007). 
7 Rantanen (2007) s. 33. 
8 Rantanen (2007) s. 18–25. 
9 Per Sörlin, ”Maktstatens kapillärer: sockenskrivarna i Jämtland under 1600-talet”, i Allt på ett bräde: 

stat, ekonomi och bondeoffer. En vänbok till Jan Lindegren, red. Peter Ericsson m.fl. (Uppsala 2013) s. 223–

233. 
10 Bruket med sockenskrivare som sådant men nu som en renodlad förtroendevald i socknen fortsatte 

intill kommunreformens införande vid 1800-talets mitt. 
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som ökar förståelsen för den tidigmoderna statsbildningens mekanismer, vilka i 

forskningen beskrivits som en dynamisk process som låter sig sammanfattas i någ-

ra centrala begrepp: ”the expansion of the state organization had to be accompanied 

by a successful legitimation of power and by the active participation of the subjects in 

the process of state formation.” 11 Sockenskrivarna hör hemma i denna övergripan-

de kontext, som framgått främst som en legitimitetsskapande åtgärd, men låter sig 

inte enkelt analyseras med utgångspunkt från de angivna begreppen, vilket utför-

ligare diskuteras i slutet på uppsatsen.  

 

 

Sockenskrivarna introduceras 

Jämtland tillhör de områden i norra Sverige där sockenskrivare var vanliga, om än 

det ännu är oklart om när och hur de introducerades i landskapet. En möjlighet är 

att systemet med sockenskrivare redan existerade vid tidpunkten för freden i 

Brömsebro 1645. Det bör i så fall sannolikt ha rört sig om sockenskrivare av äldre 

typ, såsom omtalas från slutet av 1500-talet i Finland. Jämtland hölls nämligen av 

svenska trupper under flera tidigare krig, och svensk förvaltning infördes omedel-

bart dels under Nordiska sjuårskriget på 1560-talet, dels under Kalmarkriget, i 

Jämtland kallad Baltzarfejden, 1611–13. Sockenskrivare kan ha utnämnts under 

dessa perioder för att bistå med uppbörden. Det finns obestyrkta uppgifter om en 

sockenskrivare vid namn Gunder Jonsson, vilken ska ha levt i Jämtland under 

senare 1500-talet och början av 1600-talet. En parallell till sockenskrivarna skulle 

kunna vara införandet också av andra lokala uppbördsmän enligt svensk modell, 

nämligen fjärdingsmän, vilket förekom i det då norska Härjedalen under Baltzar-

fejden. Fjärdingsmän finns lika lite som sockenskrivare omvittnade i litteratur rö-

rande uppbördsväsendet i Norge.12 

    Tecken finns emellertid på att förvaltningssystemet som etableras i Jämtland 

visserligen är en produkt av ockupation, men från den korta period under våren 

1644 då Jämtland intogs av den svenske härföraren krigsrådet, översten etc. Henrik 

Fleming: ”Eder godhe Herrar en Richtig skatt at in lefrera, hafuer iagh till ordenet 

Tuenne wijsse skrifwar som Landz Höfdingen med Lendzmanen i Landet till opp-

bördh brucka kan”, meddelade han Kammarkollegium från sitt läger på Rödön 

den 16 mars 1644.13 I samband med att Fleming skrev till kammarkollegiet hade 

han först av allt lämnat en redogörelse till drottningen över vidtagna mått och steg. 

                                                 
11 Mats Hallenberg, Johan Holm, Dan Johansson, ”Organization, legitimation, participation: state for-

mation as a dynamic process – the Swedish example c. 1523–1680”, Scandinavian Journal of History 33:3 

(2008) s. 247–268. 
12 I den händelse sockenskrivare etablerats före 1645 bör de emellertid mött konkurrens i form av sy-

stemet med så kallade sorenskrivare, vilka introducerades i Norge vid slutet av 1500-talet. Jag skall åter-

komma till skrivarrollen före 1645 i ett annat sammanhang, men konstaterar att somliga av de behov 

som sockenskrivarna uppfyllde efter 1645 rimligen måste ha existerat även före detta datum. 
13 Henrik Fleming till kammarkollegiet, skrivelse daterad Rödön den 16 mars 1644, EIIa:111 Inkomna 

brev och suppliker 1644, Kammararkivet, Riksarkivet (RA), fol. 432. 
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I drottning Kristinas svar den 29 mars på den numera förkomna skrivelsen bekräf-

tades Flemings åtgärder, däribland utseendet av skrivare: ”Och will Hennes Kongl. 

Maij:tt hafwa här hoos Krigs Rådet Nådigst uppå mint, att han bemälte Brandskatt 

igenom sådane Personer låter oppbära, som där medh skäligen och rättrådeligen 

omgås, och kunna derföre godh reedo och räkenskap giöra”.14 

    Det kanske är signifikativt, att det är först under andra hälften av 1600-talet som 

sockenskrivare överhuvud taget omnämns i källor från Jämtland. Flemings arran-

gemang markerade eventuellt en inledning där socknarna eller tingslagen efter 

hand antog fler sockenskrivare. Vid tidpunkten för statsskiftet var också förvalt-

ningen mycket decentraliserad, vilket synes ha fordrat någon sorts system för lokal 

uppbörd inklusive skrivare. I verifikaten till de först bevarade länsräkenskaperna 

för det så kallade Härnösands län, där Jämtland jämte Ångermanland och Medel-

pad ingick efter 1645, finns bevarade fullmakter för länsmännen i det förstnämnda 

landskapet från april 1644, det vill säga det fåtal som inte tagit till flykten, vilka 

tillhölls leverera skatten direkt till Frösön, där fogden normalt huserade på Kungs-

gården, eller eljest dit landshövdingen anmodade dem leverera skatten.15 Detta 

länsmännens ansvar att leverera skatten slogs även fast vid det allra första lands-

ting som landshövding Hans Strijk höll med bönderna i Jämtland i juli 1646.16 I 

någon bemärkelse tycks alltså parallella system för skatteuppbörd ha etablerats i 

Jämtland, där införandet av fogdeförvaltningen etablerades först efter det att Fle-

ming arrangerat en lösning av annat slag, nämligen en sorts länsmansförvaltning. 

Senare blev det sockenskrivaren och inte länsman som ombesörjde transporten av 

skatten till fogden, vilket utvecklades till en kontroversiell fråga. En fogde tillsattes 

först i slutet av 1645 i Jämtland, och det skedde på Kammarens initiativ, om än 

landshövdingen Hans Strijk samtidigt tillskrivit kammarkollegium med en begä-

ran om att lokala tjänstemän skulle utses.17 

    Sannolikt är det länsmännen, av vilka det normalt förekom en i varje tingslag, 

och deras arbetsuppgifter som motiverat behoven att rekrytera skrivare. I drott-

ning Kristinas ovan nämnda svar av den 29 mars 1644 på Flemings förkomna skri-

velse behandlades inte bara skrivarna utan också länsmännens roll: ”Och låta 

Hennes Kongl. Maij:tt sigh behaga, att hwar Ländzman opbär uthlagorne af allmo-

gen i sitt Ländzmansdömme och derföre reedo giör, effter den förordningh som 

                                                 
14 Riksregistraturet den 29 mars 1644, Serie B vol. 222, RA, fol. 347. 
15 Fullmakter för länsmän daterade 8 april 1644, Verifikationer 1646, Länsräkenskaper Härnösands län 

1646–1653 vol. 2, Kammararkivet, RA, fol. 664–665. 
16 ”Ländsmännernes samt de 24 i Jemteland förklaring (…) å landstinget som hölts uti Rödöns länds-

mansgård d. 4 juli Anno 1646.”, Ekdahl, Serie F 1, vol. 2, Enskilda arkiv, Kungliga Vitterhets Historie 

och Antikvitets Akademien, § 2. Under hösten 1646 höll visserligen fogden skatteting, men denna sorts 

tingsmöten upphörde sedan att förekomma, om än ytterligare något skatteting omnämns från 1647 och 

1648; Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll 1647–1648, IV (Östersund 1989) s. 37 (1647), 46 (1648), 56 

(1646). 
17 Janrik Bromé, Jämtland och Härjedalens historia, Tredje delen 1645–1720 (Stockholm 1954) s. 42–43. Det är 

oklart om begäran specifikt avsåg Jämtland eller rörde hela hövdingadömet. 
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Kriggz Rådet där öfwer giordt hafwer.”18 Allt detta, denna Henrik Flemings för-

ordning, förefaller gå tillbaka på en uppfattning som denne bibringats, nämligen 

att fogdeförvaltning inte förekom i Jämland, vilket han utvecklade i sin samtidiga 

något svårtolkade skrivelse till kommerskollegium:  

 
och finnes her en godh Rechtighett i huar Sochener på Böndernas Rotter 10 i Hopa 

fog att effter som iagh en wijss Jordebock oförwarandes öfwer kom utwijsar, och tie-

nar Her Eij Fogdar som gierna drijcka Högsinnige och öfwerdådige ty dette Landz 

Folck ähre blödige och Eliest welwelliga des wijssa Stadgar ått Lendz man til Ställa 

och ut Lefrera och han aff så Månge Rotter i sitt Len hafwer, derföre Swara och Rich-

tig Lefreringh till Landz höfdingen giöra, och han hafuer inseende på begierl Landz 

skrifwaren hwar af sin fierding huilket H: K: Maij:tt andraget ähr, så medh oppbördh 

som medh ut giffter detta iagh wäll mänt Eder godhe Herrar Eij underlåttet kunna 

medh min wenliget begieran att alt i besta måtten opptagas måtte.19 

 

Det är åtskilligt som är dunkelt i citatet – jag skall återvända till frågan i ett annat 

sammanhang – men uppenbarligen såg Fleming en möjlighet till ett arrangemang 

som gjorde det överflödigt med fogdar, vilka han som framgår inte hade mycket 

till övers för. Resultatet förefaller alltså ha blivit att redan innan freden i Brömsebro 

ens slutits ingicks en överenskommelse med allmogen i Jämtland i samband med 

att denna 1644 svor trohet till Drottning Kristina, vilken kom att äga bestånd under 

lång tid och existera parallellt med fogdeförvaltningen. Det är i den kontexten 

sockenskrivarna skall förstås. Notera att begreppet länsmansdöme förekommer i 

drottningens svar ovan. Länsmansdömen är kända från Finland vid denna tid. Om 

begreppet användes av Fleming i dennes förkomna skrivelse till drottningen är 

oklart, men han hade direkt erfarenhet av förvaltningen i Finland som ståthållare 

över Viborg och Nyslott. I Finland infördes under Erik av Pommern i början av 

1400-talet världsliga administrativa och kamerala enheter som i stort sett vilade på 

de kyrkliga socknarnas geografiska indelning men som löd under länsmän, så 

kallade länsmanssocknar.20 Det går inte att utesluta att Fleming byggde sin förvalt-

ningsidé på finska förhållanden, om han nu inte rent av stött på ett system i Jämt-

land som starkt påminde om det i den östra rikshalvan. 

 

 

Den första tiden 

Jämtland överfördes till Sverige i samband med freden i Brömsebro i oktober 1645. 

En dombok föreligger bevarad från hösten 1647 och redan i denna, i Undersåkers 

tingslag den 27–28 september 1647, omnämns sysslan som sockenskrivare i sam-

band med en fråga gällande vägars anläggande: ”Sochneskrifr Oluf Olufson i Ber-

                                                 
18 Riksregistraturet den 29 mars 1644, Serie B vol. 222, RA, fol. 349. 
19 Henrik Fleming till kammarkollegiet, skrivelse daterad Rödön den 16 mars 1644, EIIa:111 Inkomna 

brev och suppliker 1644, Kammararkivet, RA, fol. 432. 
20 Länsmansdöme, Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, Band XI (Malmö 1966) s. 110–111. 
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ge upburit af huar man 2 orter”, heter det. Litet längre ned i samma ärende omta-

las ”Sochneskrif: Henrich i Moe, Litz socken, som uppburit 18 riksdaler”.21 Redan 

två år efter övergången till Sverige finns alltså i Jämtland åtminstone två socken-

skrivare. Även andra uppbördsmän förekom emellertid, bland annat landsgeval-

digern Jöns Michelsson, en från svenskt håll införd lokal polisman, samt ytterligare 

några andra inte närmare med yrkestitlar specificerade män, möjligen ordinära 

bönder, vilket kan tyda på att sockenskrivarna inte var fler än de två i domboken 

uppräknade männen, möjligen identiska med de skrivare Fleming tillsatt.22  

    I domböckerna under de följande åren, om än vittnesbörden förekommer glest, 

går det att följa vad som förefaller vara ett tilltagande bruk av sockenskrivare. I 

Bergs tingslag den 20 juni 1654 lovade allmogen att betala 2 öre silvermynt per 

mantal till det pågående skansbygget, vilka medel med det första skulle levereras 

till en icke närmare namngiven sockenskrivare.23 Den 18 november samma år ford-

rade sockenskrivaren Jon i Bleckås i Alsens tingslag att Lars i Wången skulle betala 

en skatterest, vilket den senare inte mäktade med utan fick sätta en del av sitt 

kommande arv i fädernegodset i pant.24 År 1655 den 8 oktober finns en notis om 

sockenskrivaren i Lits tingslag rörande sannolikt en skatteskuld som betalats med 

odugliga mynt.”25 Vidare finns en upplysning daterad den 3 juli 1656 från Under-

såkers tingslag om en sockenskrivare vid namn Christian Olofsson, som tydligen 

efterträtt sin föregångare, nu gästgivare, Olof Olofsson i Berge, där den förre an-

klagades av fiskalen för en oriktig uppbörd som levererats befallningsmannen.26 

Exemplen ovan visar att förutom i Lit och Undersåker var sockenskrivare verk-

samma i åtminstone Alsens och Bergs tingslag, alltså minst i fyra av landskapets 

tolv tingslag. 

    Att sockenskrivarna inte bara etablerades tidigt, såsom framkom vid tinget i 

Undersåker, utan snart nog blev mer allmänt förekommande, är emellertid klart. 

Vid mitten på 1650-talet inträffade en skatterevolt som inbegrep hemliga möten 

mellan bönderna i de olika tingslagen. En rannsakning rörande det inträffande 

hölls i Brunflo den 29 maj 1655 av en för tillfället särskilt utsedd nämnd, och i pro-

tokollet omtalas sockenskrivare i plural: ”ändoch somblige thingelaag efter rådh 

och förmögenheet hafue Penningarne till sochneskrifuerne lefr /levererat/, lijkwähl 

sedan de om det hemblige landztinget förnummo, hade de suina penningar gierna 

                                                 
21 Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll 1647–1648, IV (1989) s. 16. 
22 Även i andra sammanhang förekommer så att säga irreguljära uppbördsmän under den första tiden 

av svenskt styre. 
23 Bergs tingslag 20 juni 1654, Dombok AI:4 1654–1660, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, Landsar-

kivet i Östersund (ÖLA), fol. 9v. 
24 Alsens tingslag 18 november 1654, Dombok AI:4 1654–1660, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, 

ÖLA, fol. 101v. 
25 Lits tingslag 8 oktober 1655, Dombok AI:4 1654–1660, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, ÖLA, 

fol. 58 
26 Undersåkers tingslag 3 juli 1656, Dombok AI:4 1654–1660, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, 

ÖLA, fol. 89. 
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haft tillbaka, som af Sochneskrifuarens Hindrich Olssons i Lijt gifne Skrift April – 6 

skönias kan.”27 Kort efter kriget 1657–58, då Jämtland intogs av dansk-norska 

trupper, hölls vidare landsting den 18 maj 1658. Befolkningen hade uppträtt svek-

fullt, och landshövding Johan Oxienstierna anställde till en början förhör kring 

denna besvärande omständighet. Därefter fick emellertid bönderna i vanlig ord-

ning anföra sina klagopunkter:  ”War och almogens begäran, att den oordning som 

i förrige tijder här i Jemptelandh hava kommidt i bruuk, j deth att hwar sochn have 

hafft sine skriffware och upbördzmän till cronones räntors wpbärande; att dhe 

måge warda afskaffade, och befallningzmannen sielf taga samma upbörder om 

händer”. Detta blev också beslutet, och befallningsman Daniel Bertilsson lovade att 

resa runt och infordra räntorna av varje bonde mot en ersättning av sex shilling per 

mantal samt fri skjuts, samma ersättning som ”sochneskriffwaren nuthidt haff-

wer”.28 

    Beträffande termen sockenskrivare, är det på sin plats att nämna, att det inte 

såsom namnet anger fanns en i varje socken utan organisatoriskt tycks de snarast 

ha förekommit en i varje tingslag. Detta var i och för sig samklang med den un-

danskymda roll socknen spelade i förhållande till tingslaget i Norge, vilket förhål-

lande även påstås ha varit rådande i Jämtland, men också med Gustav Adolfs 

uppbördsordning 1624, som medgav att små socknar gick ihop och delade på skri-

vare. Enligt uppgift skall sockenstämmor inte ha förekommit i Jämtland före 1690-

talet, då dessa skall ha inrättats efter kraftfulla åtgärder från stiftledningen i Här-

nösand.29 I själva verket finns dock vittnesbörd om sockenstämmor redan före 

denna tidpunkt, åtminstone från 1660-talet.30 Det förefaller ha rört sig om en vari-

ant av sockenstämma, där länsman var sammankallande. Det från Finland kända 

systemet med så kallade länsmanssocknar faller en onekligen åter i tankarna.31  

    Som framgår av landstinget 1658 var rollen som sockenskrivare något omstridd. 

Böndernas negativa hållning kan knappast ha gällt uteslutande pengarna till lönen, 

om än allmogen påstod sig vara mer eller mindre utblottad, för fogden skulle få 

samma ersättning som sockenskrivaren fått, utan tyder på att sockenskrivarna 

antingen pådyvlats dem uppifrån (Fleming), fått en roll inom uppbördsväsendet 

(uppbördsman) som inte motsvarade allmogens önskemål, eller helt enkelt blivit 

                                                 
27 ”Ransakning öfuer allmogens i Jemtland upplåpp emot Cronones Räntors infordrande”, Handlingar 

rörande före detta danska provinser. Bohuslän och Jämtland, Topographica vol 628, RA. 
28 ”Anno 1658 denn 18 maij höltz almendt landzting medh allmogen af Jemptelandh”, Avskrifter ej 

publicerade HI:2, Jämtlands läns fornskriftssällskaps arkiv, ÖLA, s. 7. 
29 Robert Swedlund, Kyrkoarkiven i länsarkivet i Östersund 1939 (Lund 1939) s. 29; beträffande tingsinstitu-

tionen i Norge inklusive Jämtland, se Steinar Imsen, Norsk bondekommunalisme: fra Magnus Lagabøte til 

Kristian Kvart. D. 2 Lydriketiden (Trondheim 1994). 
30 Lits tingslag 1 december 1666, Dombok AI:6 1666, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, ÖLA, fol. 

69v; jämför även Sockenskrivar- och länsmanshandlingar, P III:1 1661–1786, N 36, Lits kyrkoarkiv, ÖLA, 

N 18, 22, 35. 
31 För ett omnämnande i Finland, se Anders Allardt, Borgå sockens sociala och ekonomiska förhållanden åren 

1539–1571 (Helsingfors 1898) s. 58.  
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för många. I 1650-talets domböcker är det sockenskrivarna som uppbördsmän och 

inte skattekontrollörer som möter. Sockenskrivaren Henrik Olofssons i Lit ageran-

de i samband med skatterevolten 1655 har redan framkommit. Olofsson tillskrevs 

samtidigt följande yttrande av tingslagets länsman, ”at nähr de Cronones uthlagor 

i Sochnestugun fordrade, upropade Skrifuaren efter listan, en bonde i Kålstadh 

benemdh Anders Oloffs, huilken då icke wahr tilllstädes, sade fördenskuldh Hind-

rich, det ähr icke wackert, at han både nu och förre gången sigh försumma”.32 

Sockenskrivaren gav muntligen uttryck för en hållning som åtminstone ytligt be-

traktad framstår som solidarisk med överheten. Det är även noterbart, att flera 

gånger under rannsakningen rörande skatterevolten nämns arbetet med att utarbe-

ta suppliker, men ingen av de män som var delaktiga i det arbetet kallas socken-

skrivare. 

    Praxis före 1645 var att fogden med sina män drog från tingslag till tingslag på 

så kallade skatteting. Den lösning som bönder och länsöverhet nådde vid lands-

tinget 1658, nämligen att fogden åter skulle samla in skatten, blev dock inte bestå-

ende utan snart nog deltog sockenskrivarna på nytt i skatteuppbörden och fogdens 

och kronans göromål. Det framgår med all önskvärd tydlighet av de från 1660-talet 

bevarade länsmansarkiven i Jämtland, vilka i betydande utsträckning tycks bestå 

av handlingar upprättade av just sockenskrivare.33  Länsmansarkiven innehåller 

bland annat påbud och resolutioner från landshövdingeämbetet riktade till fogden 

i Jämtland. Fogden vidarebefordrade som en sista länk i kedjan dessa order, vilka 

även kunde härröra från regering och kollegier, till länsmän, tolvmän och socken-

skrivare. Det är dessa skrivelser som huvudsakligen genererat de längder och an-

nat som förvaras i länsmansarkiven. 

    Sockenskrivarna framstår i fogdens skrivelser som tydligt underordnad länsman 

samt tingslagets och socknarnas fullmäktige. Det förhållande att sockenskrivarna 

överhuvudtaget nämns är ett uttryck för att fogden föreskrev hur order skulle ut-

föras lokalt. På det viset kan man veta att åtskilligt av källmaterialet producerats 

av sockenskrivarna. Fogden adresserar länsman med skrivare. Fogden Jonas Warg 

beordrades exempelvis infordra 1686 års räntor, vilka länsman i Lits tingslag i sin 

tur tillhölls ”här i brunflodh, medellst socken skrivaren lefverera, hvilket hvar och 

een ställer sigh till effterrättelse, att intet beswär förorsakas”.34  

    Materialet i länsmansarkiven är främst relaterat till skatteuppbörd. Här återfinns 

längder för alla de förekommande skatterna. En annan stor materialgrupp med 

ursprung i skatteuppbörd är kvittenser. Inte de skattekvitton som sockenskrivarna 

enligt Gustav Adolfs instruktion skulle utfärda till bönderna utan en fogdens kvit-

                                                 
32 ”Ransakning öfuer allmogens i Jemtland upplåpp emot Cronones Räntors infordrande”, Handlingar 

rörande före detta danska provinserna Bohuslän och Jämtland, Topographica vol. 628, RA. 
33 Pär Frohnert har betonat svårigheten att i detalj följa skatteväsendet på lokal nivå helt enkelt på grund 

av materialbrist; se densamme i Yrjö Blomstedt m.fl., Administrasjonen i Norden på 1700-talet (Oslo 1985) 

s. 223.   
34 Sockenskrivar- och länsmanshandlingar, P III:1 1661–1786, N 36, Lits kyrkoarkiv, ÖLA, N 36. 
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tens på att sockenskrivaren levererat skatten till fogdestället. Med tanke på att 

skatterna anordnades lokalt fick sockenskrivaren även leverera sin uppbörd till 

militära befattningshavare. Källmaterialet omfattar även krigsperioder då Jämtland 

var en krigsskådeplats, under vilka år räntorna i större utsträckning förbrukades 

lokalt. Den tredje betydande materialgruppen härrörande från skatteuppbörd ut-

görs av räkningar av olika slag. Årligen skulle skrivaren upprätta en samlad så 

kallad sockenräkning. I anslutning till räkningarna finns även sammanställningar 

som specificerar sockenskrivarens skatteleveranser. Sockenräkningarna är till sin 

struktur liknande räkningarna som presterades på länsnivå med uppställningar för 

debet och kredit, med intäkter och utanordningar, avkortningar etc. Sockenräk-

ningarna redovisades för fogden av sockenskrivaren. I själva verket behandlades 

tingslagen som om de vore små fögderier möjligen motsvarande länsmanssocknar, 

och på samma sätt som fogden kunde bli pengar skyldig, så kunde sockenskriva-

ren hållas ansvarig för brister i uppbörden. Så tvingades sockenskrivaren Jonas 

Dahn till följande formuleringar hos fogden i Brunflo den 7 april 1692, vilka åter-

finns i sockenräkningen:  

 
Effter slutne Rechningher med H Befallningzman Wälbetrodde Jacob Graan öfver 

Lijttz Tingelag 1690 och 1691 åhrs Räntor tillstår iagh mig vndertecknadt wara skyl-

digh Tiugu Tree Dlr 9 öre 11 thr Sölf mtt vppå 1691 åhrs Ränthor, hvilke medell iagh 

förobligerar migh medh första betahla och clarera.35 

 

 

Sockenskrivarnas roll förändras 

Bönderna intog över tid en ambivalent hållning till sockenskrivarna. Den negativa 

hållningen initialt får efter hand eventuellt ge vika för acceptans och ibland gillan-

de. I en skrivelse till Kungl. Maj:t i slutet av 1600-talet menade åtminstone Karl 

Gustav Frölich, landshövding 1693–1698 i Västernorrland, som då bland flera 

andra norrländska lanskap innefattade Jämtland, att de rent av var omistliga för 

bönderna.36 Vid slutet av 1600-talet ändrades emellertid sockenskrivarnas roll, 

vilken tycks ha sin bakgrund i en motvilja mot dem från både bönder och central-

makt. Omsvängningen går att spåra till ett kungligt brev av den 12 februari 1696, 

vilket utgör ett svar på frågor och förslag från just denne Frölich angående bland 

annat sockenskrivarnas löner. Det är sannolikt, att det är förhållandena i Jämtland 

som motiverat kontakten med Kungl. Maj:t. Det framgår även tydligt att Frölich 

befunnit sig i dialog med bönderna i frågan.37 

                                                 
35 Sockenskrivar- och länsmanshandlingar, P III:2 1670–1705, N 45; för en militär kontext, se Sockenskri-

var- och länsmanshandlingar, P III:3 1675–1704, N 18; se även PIII:3, lös lapp vid N 47, där den gamle 

sockenskrivaren Henrik Olofssons skuld för olösta avradspengar räknas upp av den nye sockenskriva-

ren Petter Moander, jämför vidare PIII:3, N 49 och N 50, tingslagets påpekande gällande oriktigheter i 

uppbörden i förhållande till befallningsman, Lits kyrkoarkiv, ÖLA. 
36 Riksregistraturet 12 juli 1696, Serie B vol. 585, RA, fol. 104v. 
37 Riksregistraturet den 12 februari 1696, Serie B vol. 581, Riksarkivet (RA), fol. 696v–701. 
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    Beträffande sockenskrivarnas löner hade Frölich med allmogens godkännande 

”emedan fogden omöijel. skall hinna af hwar och en at upbära räntorne” propor-

tionerat deras lön ”till wårt wjdare behag”, hette det i svaret hos Kungl. Maj:t.38 

Men sådant som fogdar eller landshövdingar fann vara en god lösning på hur skat-

ten skulle samlas in, instämde med nödvändighet inte staten i: ”Så emedan fog-

darnas egenteliga syssla är at upbära räntan och swara derföre, ty kunna wij för 

upbördens skull intet gravera allmogen med desse Sochneskrifwares aflönande”, 

hette det nämligen vidare.39 Här rådde en likhet mellan staten och bönderna i syn-

sätt. Vid landstinget 1658 var allmogen för sin del inte heller villiga att avlöna 

sockenskrivaren för arbetet med att forsla skatten den sista biten till fogdestället, 

vilket ståndpunkt även visar sig i en bevarad sockenskrivarinstruktion i Lits 

tingslag från 1700-talet början, däri uttryckligen stadgas att sockenskrivarna själva 

skulle bekosta transporten den sista biten från uppbördsplatsen i tingslaget till 

fogden.40 

    Frölich gjorde något senare samma år, i juli 1696 ännu en framstöt till Kungl. 

Maj:t rörande sockenskrivarna och lanserade alternativet att fullt ut infoga dem i 

staten.41 Frölichs förslag föll inte i god jord, och det inte uteslutande för misstan-

ken, att det kunde locka häradsfogdarna söka orsak att undandra sig ansvaret för 

uppbörden, utan torde ”Wår authorisation gifwe desse Sochneskrifware tillfälle, 

att taga sig större myndigheet, än dem bör, så att i stället för det allmogen härtills 

hafft mackt dem att antaga och afsättia, samt löna effter deras egit behag, så kunde 

därigenom komma at påstå det de dependerade af Oss, emedan dem en wiss löhn 

wore tillagt, och således missbruka deras Embete till allmogens tryck och twång.”42 

    Det förefaller ha dröjt fram till 1700-talets början innan beslutet implementerades 

till fullo. I april 1706 sände fogden i Jämtland Bertil Alander ut en cirkulärskrivelse 

till länsmännen i tingslagen, där han på order av landshövding Alexander Strom-

berg ändrade rutinerna i samband med skatteuppbörden, och därmed hur man 

dittills använt sockenskrivarna. Landshövdingens befallning utgjorde svar på frå-

gor som den relativt nytillträdde Alander själv ställt till sin överordnade, och i 

svaret hänvisades just till den något äldre kunglig resolutionen daterad den 12 

februari 1696 av innehåll, att sockenskrivarna alltså inte skulle befatta sig med 

någon uppbörd ”emedan det är fougdens egentliga syssla att opbära räntan och 

vara Kongl. Maij.ttz Man för densamma”.43 I stället skulle bönderna leverera rän-

tan direkt till fogden, och denne på behörigt sätt kvittera i allmogens skatteböcker, 

vilket sockenskrivarna tidigare gjort i dennes ställe. 

                                                 
38 Riksregistraturet den 12 februari 1696, Serie B vol. 581, RA, fol. 698v. 
39 Ibid., fol. 698v–699. 
40 Sörlin (2013) s. 229. 
41 Riksregistraturet 12 juli 1696, Serie B vol. 585, RA, fol. 104–110. Jfr även Kungl. Maj:t till kammarkol-

legiet i samma ärende, fol. 95v–96. 
42 Ibid., fol. 105v–106. 
43 För citatet och det följande, se befallningsman Bertil Alander till länsmännen i Jämtland den 14 april 

1706, Handlingar till brevdiarium EI:1, Ovikens länsmansdistrikts arkiv, ÖLA. 



45 

 

    Alander konstaterade således ”att iag siälf hädaneffter måste Quidtera Räntan”, 

och utsatte tid och plats för att uppbära kronans utskylder. Någon återgång till 

äldre tider före 1645, då fogdarna personligen infunnit sig i tingslagen vart och ett 

vid särskilda skatteting, var det emellertid inte fråga om, utan bönderna skulle 

beroende på hemvist antingen infinna sig vid den i landskapet centralt belägna 

länsmansgården på Frösön eller vid själva fogdegården i Grytan i Brunflo tingslag, 

vilket inskränkte fogdens egen insats till ett minimum av resande. 

    Vid utgången av 1600-talet förändrades alltså av allt att döma den roll socken-

skrivarna haft i Jämtland sedan de introducerades vid seklets mitt. I centralmak-

tens retorik återkom samma slags farhågor som en gång motiverats deras tillkomst 

i Gustav Adolfs uppbördsordning – men nu var det sockenskrivarna själva som 

utgjorde hotet medan fogdarna framstod som skyddet mot lokalt godtycke. Det är 

lätt att förstå varför befallningsmännen gärna använde sockenskrivarnas tjänster i 

det vidsträckta Jämtland. Bönderna intog däremot en ambivalent hållning till dem. 

Det verkar ha funnits en långsiktighet i allmogens agerande när det gällde vem det 

var som skulle stå för kostnaden att transportera utlagorna, som ytterst var en frå-

ga inte om resursuttaget i sig, utan om kostnaden för logistik i termer av tid och 

besvär vid skatteuppbörden. Som resultatet blev kan emellertid bönderna ha öns-

kat sig det gamla systemet åter, när nu de förväntades inställa sig dit fogden be-

fallde dem komma. Alander själv tycks varit medveten om problemet redan när 

han utfärdade sin order, eftersom uppbörden skulle kombineras med fördelning 

av förstärkningsspannmål för att bönderna alls skulle infinna sig. 

 

 

Sockenskrivarna i Lits tingslag 

I det följande skall framställningen, efter att med viss utförlighet dröjt vid socken-

skrivarsysslans förmodade etableringsfas under andra hälften av 1600-talet i Jämt-

land, inte vidare följa den kronologiska utvecklingen utan i stället analysera de 

konkreta tillfällen på konflikt med sockenskrivare inblandade som förekom på 

tinget. En hypotes som motiverar undersökningen, är att i viss utsträckning kom 

gränsen för statens maktutövning genom den decentraliserade förvaltningen via 

sockenskrivarna att gå inom socknen eller tingslaget, som inom sig fick hantera 

somliga av de konflikter som borde drabbat fogden. Av tidsskäl genomförs under-

sökningen endast avseende ett tingslag, nämligen Lits, vars länsmans- och socken-

skrivarhandlingar förtecknats i senare tid. Det existerar också en i senare tid gjord 

avskrift av tingslagets domstolsprotokoll, vilka bearbetats med avseende på perio-

den efter 1645 intill sockenskrivarnas ändrade roll under början av 1700-talet.44 

Uppgifterna om sockenskrivarna, som förekommer sporadiskt, redovisas dels via 

en kronologisk genomgång som följer de enskilda sockenskrivarna, dels via ett 

försök till fördjupad beskrivning av deras roll i samband med skatteuppbörd.  

                                                 
44 Anton B. Hanssons arkiv, vol. 1, ÖLA. 
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    Under andra hälften av 1600-talet tjänstgjorde ett antal sockenskrivare i Lits 

tingslag. Den först kände i raden, Henrik Olofsson, hade en lång ämbetsperiod, 

från omkring 1647 och drygt tre decennier framåt. Han var en färgstark figur. På 

tinget i Lit den 5 juli år 1651 omtalas hur ”sockenskrivaren”, sannolikt avses just 

Henrik Olofsson, tillsammans med några bönder försökt att gripa en hästtjuv, där 

den senare beväpnade sig med en lie och högg mot sockenskrivaren.45 Två år sena-

re, i november 1653, närvarade sockenskrivaren på tinget för att svara på misstan-

ken att ha gjort legopigan Anna Jönsdotter med barn.46 Olofsson befriade sig slutli-

gen med edgång vid tinget den 8 oktober 1655.47 Som flitigast figurerade han under 

1680-talet i efterdyningarna av händelser som härrör från krigsperioden under 

1670-talet. Det är oklart exakt när han lämnade sin syssla. Han lämnade vederbör-

lig sluträkning för året 1681.48 År 1683 benämns han sockenskrivare, året därpå 

som den ”gamble” sockenskrivaren i domboken.49 Sista ärendet som rörde hans 

position som just sockenskrivare inföll 1686.50 Henrik Olofsson förekommer som 

privatperson i flera ärenden rörande egendom, vilket visar hans ursprung i bön-

dernas led. Parallellt med sysslan som sockenskrivare var han, åtminstone period-

vis, även färjekarl och gästgivare. Ännu under 1690-talet agerar ”färjemannen” 

Henrik Olofsson i ”Färjestan” som privatperson i rätten. Vid det laget var han en 

gammal man. Nödåret 1695 överenskom hans söner på tinget om villkoren för 

skötseln eller den så kallade sytningen av fadern, ”och enär Gudh kallar honom 

ifrå werlden, hielpas åth med omak och kåstnadt, at han tilbörligen må komma till 

grafwen.”51 

    Henrik Olofsson kan periodvis ha delat sysslan med någon annan skrivare. Det 

var även möjligt att komma och gå i tjänsten som sockenskrivare. År 1686 om-

nämns en före detta sockenskrivare vid namn Lars Påhlson i Bye, som då uppbar 

skatterestantier från 1681 och 1682.52 Bland sockenskrivar- och länsmanshandling-

arna återfinns en notis om en sockenskrivare vid namn Per Jonsson 1683.53 År 1687 

                                                 
45 Lits tingslag 5 juli 1651, Dombok AI:3 1647–1653, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, ÖLA, fol. 

202v. 
46 Lits tingslag (utan datum) november 1653, Dombok AI:3 1647–1653, Jämtlands domsagas häradsrätts 

arkiv, ÖLA, fol. 280v. 
47 Lits tingslag 8 oktober 1655, Dombok AI:4 1654–1660, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, ÖLA, 

fol. 58v. 
48 Sockenskrivar- och länsmanshandlingar, P III:2 1670–1705, Lits kyrkoarkiv, ÖLA, N 13. 
49 Lits tingslag 19–20 april 1683, Dombok AI:10 1683–1684, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, ÖLA, 

fol. 30v; Lits tingslag 19–20 november 1684, Dombok AI:10 1683–1684, Jämtlands domsagas häradsrätts 

arkiv, ÖLA, fol. 282v. 
50 Lits tingslag 22–23 september 1686, Dombok AI:11 1686, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, ÖLA, 

fol. 119v–220v. 
51 Lits tingslag 18–22 november 1695, Dombok AI:16 1695, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, ÖLA, 

fol. 160v. Enligt uppgift skall sonen Olov Henriksson varit född 1638. 
52 Lits tingslag 22–23 september 1686, Dombok AI:11 1686, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, ÖLA, 

fol. 119v. 
53 Sockenskrivar- och länsmanshandlingar, P III:3 1675–1704, Lits kyrkoarkiv, ÖLA, N 24. 
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heter den då verksamme sockenskrivaren Peder Moander.54 Moander efterträddes 

av Jonas Dahn 1690, och av dennes handlingar framgår att han inte oavbrutet var i 

tjänst utan somliga år, möjligen i sviterna efter det extrema nödåret 1695, klarade 

sig bönderna utan sin skrivare.55 Både Moander och Dahn hade ett förflutet med 

anknytning till det militära, den senare som mönsterskrivare. Med militärstatens 

etablering i bondesamhället ökade böndernas tillgång på skrivare, och därmed 

möjligheten att kommunicera med överheten. 

    Jonas Dahn var den sockenskrivare som jämte Henrik Olofsson tjänstgjorde un-

der längst tid, från 1690 till år 1705, då han på tinget inlämnade en avskedsskrift 

”för dess höga ålder och bräcklighet” med begäran om att ”Allmogen måtte see 

öfwer hans sluträkningar med Häradzfogden om icke för alla åren han giordt för 

dem Klart och richtigt”. Häradshövdingen konstaterade att det begärda avskedet 

inte kunde förvägras honom, varför länsman och tolvmän tillhölls hjälpa till med 

att driva in den hos bönderna innestående skatten, ”och vad hans Sluträkning ang-

åår, så Lembnas de till Allmogenns öfwerseende, som bäst de sins emellan öfwe-

renskomma.”56 Inom några månader var Jonas Dahn död men frågan om hans 

sluträkning i högsta grad levande, vilket behandlas utförligare nedan. 

    År 1705 tillträdde Nils Forsström positionen som sockenskrivare, vilket kan vara 

den man som förhandlat med bönderna i samband med en bevarad sockenskrivar-

instruktion från samma tid. I instruktionen heter det, att den nya skrivaren tidigare 

varit sockenskrivare i det angränsande Ragunda tingslag.57 Forsström kan dock 

endast ha varit verksam en mycket kort tid. Kontributionslängderna lästes regel-

bundet upp på tinget, och från 1706 framgår att tingslaget inte längre höll sig med 

någon sockenskrivare som fordrade lön.58 Tidpunkten sammanfaller exakt med 

den omtalade förändringen i skatteuppbörden, där befallningsman Alander nu 

själv fick ombesörja att kvittera räntan. Det var också en tid när kostnaderna för 

det pågående kriget sannolikt blev en allt tyngre börda för befolkningen att bära, 

och skrivarlönen något bönderna ville slippa. 

    Allmogen i Lit må ha ratat Forsströms tjänster, men uppenbarligen måste emel-

lertid funktionen som sockenskrivare upprätthållas av någon. Flera år senare, vid 

hösttinget i november 1709, uppenbarades att denne någon var länsman, vars tå-

lamod nu tröt:  
 

                                                 
54 Lits tingslag 22–23 november 1687, Dombok AI:12 1687, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, ÖLA, 

fol. 166v. 
55 Dahn tjänstgjorde 1690–95 och 1698–1705; Sockenskrivar- och länsmanshandlingar, P III:1 1661–1786, 

Lits kyrkoarkiv, ÖLA, N 110 (uppgiften återfinns på baksidan i ett utkast till skrivelse i samband med 

dennes begäran om avsked 1705). 
56 Lits tingslag 10–12 januari 1705, Dombok AI:26a 1705, Jämtlands domsagas häradsrättsarkiv, ÖLA, 

fol.19r–v. 
57 Sörlin (2013) s. 228.  
58 Lits tingslag Dombok AI:27a–b 1706, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, ÖLA, fol. 547v. 
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Aldenstund lendzmannen i TingeLaget Nils Carlsson afsade Sochneskrifware arbetet 

som han nu inemot 5 åhr hafwa beswärligen oppehållit utan den ringaste Löhn med 

förmodan och påstående det Almogen derföre måtte sig wedergiälla /…/och efter 

han Längre med samma ämbete ei wille sig befatta för sine andra Embetes befalning-

ar ansades Allmogen det dhe här efter sielfwa försee sig med en tienlig man i Tinge-

laget som sådant arbete kan förrätta.59 

 

En genomläsning av ytterligare några protokollårgångar i domböckerna ger inga 

upplysningar om sockenskrivare i arbete. Däremot förefaller det sannolikt att all-

mogen ändå lyssnade till häradshövdingens uppmaning att skaffa sig en ny skri-

vare efter det att den motvillige länsmannen Carlsson slutat, eftersom sockenskri-

vare fortsatte att existera under lång tid in på 1800-talet. I det följande är emellertid 

fortfarande det äldre skedet under 1600-talet med sockenskrivarnas konflikter på 

tinget som står i blickfånget för intresset. 

 

 

Sockenskrivarna på tinget 

Redan de mer biografiska notiserna säger en del om sockenskrivarnas arbetsupp-

gifter, sådana de möter i tingsprotokollen. Under 1660- och 1670-talen är det dock 

tunnsått med upplysningar om sockenskrivaren i arbete. Däremot förekommer 

Henrik Olofsson vid ett antal tillfällen som privatperson, vilket emellertid lämnas 

därhän i fortsättningen. Denne befann sig emellertid redan då i en utsatt position, 

eftersom åtskilliga av de ärenden som förekom senare hade sin upprinnelse under 

inte minst 1670-talets krigsår. 

    Källan till konflikt var i princip ständigt en och densamma för sockenskrivarna, 

nämligen uppbördsväsendet, men friktionsytorna var ändå många. I förhållande 

till uppdragsgivarna, alltså tingslagets bönder, särskilt de förtroendevalda, i rela-

tion till enskilda bönder, i förhållande till parhästen länsman samt i relation till 

befallningsman och militär. Undantagen från uppbördsväsendets dominans var 

några fall av försummelse att upprätta korrekta längder av annat slag. 

    Nämndens och sockenskrivarens respektive roller belyses i följande smått deli-

kata ärende rörande riktigheten i en upprättad skattelängd. År 1684 besvärade sig 

en Peder Olsson i Korstad över ”gamble” sockenskrivaren Henrik Olofsson, bland 

annat därför att han 1676 inte beskattats enligt längden över husarma utan betalt 

hela räntan. Sockenskrivaren undslapp sig här en kommentar som inte förblev 

opåtalad av nämndemännen, som stod som ansvariga för längdernas riktighet: 

 

 

 

                                                 
59 Lits tingslag 17 november 1709, Dombok AI:30b 1709, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, ÖLA, 

fol. 465r. 
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 Henrich Olsson angaff att Peder Olsson war ibland dee bäste bönder, och lijkawähl 

förd på huusarms längden, och kan skee fleere sådane medh, dheremoth Nämbden 

protesterade och begärte reconvention på Henrich, för sådant grofft tillmähle, som eij 

förwägras kan.60 

 

Eljest gällde det konkreta uppbördsärenden. Henrik Olofsson och länsman agerade 

mot varandra vid ett flertal tillfällen, såsom i följande exempel från 1680 gällande 

uppbörden i Föllinge socken:  

 
Sochneskrifwaren Hindrich Olufsson genom Laga citation hafver stembdt Ländzman 

Jacob Jöransson, opwisandes en widlyftigh rekning på dhe utlagor i Föhlingh 

Ländzman har opburit och icke gottgiordt Sochneskrifvaren, dher emot Ländzman 

opwijsade ennen rekningh, som Henrich ej wil sambtyckia.61 

 

Skatterna kunde överlämnas till antingen sockenskrivaren eller länsman, och det 

ibland vid olika tillfällen, vilket förorsakade oreda. År 1681 kärade sockenskriva-

ren till Erik Persson i Korsta om en rest på en utlaga från 1675 på 3 marker silver-

mynt: 

  
här emot Erick exciperade och föregaf att han dem till Lähnsman, Jacob Jöransson, 

betallt; det Ländsman tillstodh och medh Rechning wille bewijsa, så wäl dee 3 mrkr 

smt som dee andre hans uthlagor wara clarerade med Hendrich Olsson; Alltså war-

der Erich Pedersson därföre frijkallat, och Länzman åligga för dee 3 mrkr smt hoos 

Hindrich göra Redo.62 

 

 Stämningen mellan sockenskrivare och länsman tycks efter hand ha blivit så an-

strängd att den förre ansåg sig nödsakad att vidta rättsliga åtgärder:  

 
Emädan som Actoris Inlaga bestå aff Sex Puncter dels angående Rächningar dels 

grofva förwijthelser och Skällsordh, hwartill Skiähl och wittnen måtte wara. Altså Di-

fereres Saken till nästa Tingh, då Länsman måste Comparera och sigh deröfwer för-

klara.63 

                                                 
60 Lits tingslag 19–20 november 1684, Dombok AI:10 1683–1684, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, 

ÖLA, fol. 282v–283r. Ärendet fortsatte på följande ting mellan färjemannen Henrik Olofsson och de 

nämndemän som varit i tjänst 1675 eller 1676, att ”hafwa fört iblandh, dee bästa bönderne på Husarms-

längden”. Fem av ledamöterna i den sittande nämnden hade emellertid varit verksamma vid den aktu-

ella tidpunkten, vilket medförde att utsocknes nämndemän måste tillkallas för att döma i ärendet; Lits 

tingslag 27–28 november 1685, Dombok AI:11 1685–1686, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, ÖLA, 

fol. 124r. 
61 Lits tingslag 17 juni 1680, Dombok AI:8 1678–1680, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, ÖLA, fol. 

260v. 
62 Lits tingslag 7 juni 1681, Dombok AI:9 1681–1682, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, ÖLA, fol. 

72v. 
63 Lits tingslag 2 april 1685, fortsättning på ärendet 27–28 november 1685, Dombok AI:11 1685–1686, 

Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, ÖLA, fol. 19v, 127r. 
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    Eljest var det vanligare att sockenskrivaren och enskilda sockenbor agerade mot 

varandra i rätten. Nämndemannen Jöns Persson i Föllinge, fullmäktig å pigan Brit-

ta Jonsdotter vägnar, fordrade år 1680 pengar av sockenskrivaren Henrik Olofsson 

som hennes far, salig Jon Kristoffersson ”hafver hållit sine Soldater kost före, som 

honom gott giöres få wedergiällning. Hwarföre erkännes Hindrich bemälte 5 mkr 8 

öre smt betahla, och sökie han ländzman Jacob Jöransson dhet bäst han gitter.”64 

    Ibland utvecklades relativt komplicerade aktioner mellan parterna, där händel-

ser ägt rum flera år tidigare, såsom följande fall från år 1681 illustrerar:  

 
Hindrich Olsson fordrade efter Rächning aff Peder Larsson i Tovnäs 4 marker 21 öre 

Smt. som skola restera på 1675, 1676 och 1677 åhrs utlagor. Peder Larsson föregaf 

sigh genom Daniel Nilsson i Ottersgården Lefvererat 1 mrkr Smt., det Daniel intyga-

de och Henrich omsider godtkände, Peder Larsson föregaf dhesslijkes hafwer uthi 

Sööre betallt Hindrick 2 små Plåtar 1677 om hösten och till hela Restens fyllnadh af 

Peder Ersson i sköör lånte 2öre kmt. hwilket nämndeman Peder Ericksson bewittna-

de och således dem emellan war clarerat och Hendrich lofwat gifwa och sända ho-

nom qwittens där på, hwar medh Hindrick läth sig benöija.65 

 

    Ärenden som det ovan ger inblickar i hur det rent konkret kunde gå till när skat-

terna samlades in. Vid ett tillfälle år 1687 förekom rent av våld mot sockenskriva-

ren under dennes syssla på grund av att irritation uppstått över just oklarheter vid 

uppbörden: 

 
 Sochne skrifwaren Peder Moander kärade till Oluff Andersson i Ottersgården, för 

deth han honom Öfwerfällit förledne höst, och slagit honom med ett yxeskaft, enär 

han fordrade aff honom Härads Höfding penningarna, Skrifwaretullen heller Lönen 

och Frössö hållet, ett Såår öfwer Hufwudet och tree dito på näsan.66 

 

Olofs ilska hade sitt ursprung i att han i själva verket redan åtta dagar dessförin-

nan sänt sockenskrivaren pengarna till häradshövdingräntan. Peder Ersson i Sjör, 

som var i länsmans ställe vid tillfället, berättade att denne Olof Andersson sagt att 

sockenskrivaren ”war En Laat hundh at skrifwa”, varvid Peder Moander, som inte 

förblev stilla, slog Olof tillbaka med en smal käpp i det han sade ”är jag een 

hundh”.67 

                                                 
64 Lits tingslag 22 november 1680, Dombok AI:8 1678–1680, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, 

ÖLA, fol. 308r; för ytterligare exempel se vidare i AI:8 1678–1680, 308r; AI:9 1681–1682, 72v; AI:10 1683–

1684, 30v; AI:11 1685–1686, 119v, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, ÖLA. 
65 Lits tingslag 7 juni 1681, Dombok AI:9 1681–1682, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, ÖLA, fol. 

72v–73r. För ett än mer komplicerat ärende, se Lits tingslag 26–28 mars 1686, Dombok AI:11 1685–1686, 

Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, ÖLA, fol. 150v. 
66 Frösöhållet refererar till skjutshållet på det i landskapet centralt belägna Frösön, vilket det övriga 

Jämtlands bönder hade att bidra till underhållet av. 
67 Lits tingslag 22–23 november 1687, Dombok AI:12 1687–1688, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, 

ÖLA, fol. 166v–167r. 
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    Bortsett från våldet visar fallet på några omständigheter som förklarar ordaly-

delserna i en från Lit bevarad sockenskrivarinstruktion från början av 1700-talet, 

där bönderna förväntades infinna sig hos skrivaren med sina pengar vid läns-

mansgården i Lit vid skatteuppbörden.68 Sockenskrivarna var naturligtvis ange-

lägna om att undvika att själva bege sig ut för att samla in utlagorna. Men som 

framgått av fallet Peder Moander förekom att bönderna levererade sina utskylder 

genom ombud, vilket naturligtvis ändå inbjöd till diverse missförstånd: 

 
 Anders Påhlsson föregaf sigh en Sex dalers Plåth lefwerera till Peder /Moander/ åtta 

dagar för, som skulle Räknas för Härads Höfdinge Penningarne för Peder Larsson i 

Tonäs och bemälte Oluff Andersson, och deth som öfwersköth räknades på Påhl Hå-

kansson som samma gångh war tillstädes.69  

 

Somliga utlagor betalades dessutom in natura, vilket innebar att sockenskrivaren 

involverades i diverse transaktioner för att omvandla dessa i reda pengar, alltså 

det situation som brukar framhållas rådde beträffande fogdarna och deras arbete i 

kronans tjänst. Ett uttryckligt exempel härpå erbjuds av den aktuelle sockenskriva-

ren Peder Moander, som sålde en häst som tagits i kvarstad för att kunna hämta ut 

två års innestående skrivarlön, inalles tolv öre, från en ryttare.70 

    Om 1680-talet skall sammanfattas för sockenskrivarnas del så förekom en hel del 

ärenden som tycks ha förorsakats av kriget på 1670-talet, vilket försvårat uppbör-

den. Beträffande 1690-talet får först konstateras att dels föreligger luckor eller peri-

oder med glest bevarat källmaterial, dels att bönderna inte höll sig med socken-

skrivare varje år. Det första omnämnandet av sockenskrivare från april 1694 rör 

inte heller sockenskrivaren i Lit egen utan en kollega i Sunne tingslag vid namn 

Jonas Ruth, som varit verksam på 1680-talet och undertecknat kvittenser rörande 

ersättning från Lits till Sunne tingslag rörande landsjämnanden, vilket ärende nu 

togs upp på nytt.71 Till sockenskrivarnas arbetsuppgifter hörde att för böndernas 

räkning agera på tinget och eljest skriva suppliker. I denna funktion agerade sock-

enskrivarna knappast alls hemmavid utan i så fall i angränsande tingslag. Först 

senare under 1694, vid septembertinget, omnämndes Lits egen sockenskrivare 

Jonas Dahn i samband med ett mål gällande en misshandel av länsman, där Dahn 

bevittnade att denne slagits blå under ögat och fått två rispor eller sår i pannan.72 

Det enda ärende under årtiondet, där sockenskrivaren möter i direkt tjänsteutöv-

                                                 
68 Sörlin (2013) s. 228–229. 
69 Lits tingslag 22–23 november 1687, Dombok AI:12 1687–1688, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, 

ÖLA, fol. 166v–167r. 
70 Lits tingslag 21, 22, 28 och 29 mars 1690, Dombok AI:13 1689–1690, Dombok, Jämtlands domsagas 

häradsrätts arkiv, ÖLA, fol. 206v–207r. 
71 Lits tingslag 20–23 april 1694, Dombok AI:15 1694, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, ÖLA, fol. 

60r–v. 
72 Lits tingslag 4–7 september 1694, Dombok A:15 1694, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, ÖLA, 

fol. 172r. 
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ning inföll vid tinget i april 1696. Tillsammans med länsman besvärade sig Jonas 

Dahn vid detta tillfälle över ett par bönder i Föllinge socken gällande de senares 

hantering av kyrkotiondet.73 

    När det gäller 1700-talets första decennium råder även där en tystnad rörande 

sockenskrivaren som emellertid främst har sitt ursprung i att det från 1705 var 

länsman Carlsson som höll i pennan. Å andra sidan förekommer knappast denne i 

typiska ”skrivarsituationer” vid exempelvis konflikter kring skatterestantier. I 

samband med att kontributionslängden förehades för år 1700 noterades att socken-

skrivarlönen höjts från 6 till 7 öre silvermynt per rök på grund av det myckna arbe-

tet med upprättande av längder ”Och elliest, han förre lönen eij welat tiena, och dy 

sade Nämnden och Allmogen at de hafwa måst hans Löhn förhöija”, konstaterade 

tingsförrättaren.74 Oenigheten om lönen markerar måhända ett nytt skede i relatio-

nen mellan sockenskrivaren och tingslaget. Till skillnad mot föregående tidsavsnitt 

rörde det sig inte längre om konflikter mellan sockenskrivaren och enskilda sock-

enbor, tolvmännen eller länsman utan nu ställdes denne mot ett kollektivt allmo-

gen. År 1702 på vintertinget i februari besvärade allmogen sig över sockenskriva-

ren, att de inte fått igen 1700 och 1701 års uttagna penningar till ”wachtaren”, till 

ett värde av ett halvt lass till mans.75 Talan gick även i motsatt riktning vid höst-

tinget i september samma år:  

 
Öfwer det beswär som Läns Man och Sochneskrifwaren, hade öfwer en dehl af All-

mogen, att wijd deras stembningar med deras uthlagors betalande, de icke skola sig 

inställa, blef Allmogen warnad och dem förehållit det straff som slijkom uti 1688 åhrs 

Uppbordz placat är före satt, dher efter sig LänsMan rätter de uteblifwande annote-

rar och till Ting stämma Låter Lagl. att böta.76 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Sockenskrivaren, skall noteras, hade även privatekonomiska intressen i redovisningen av kyrktiondet 

att bevaka; Lits tingslag 20–23 april 1696, Dombok AI:17a 1696, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, 

ÖLA, fol. 65v. 
74 Lits tingslag 17–19 september 1700, Dombok AI:22b 1700, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, 

ÖLA, fol. 400v. 
75 Lits tingslag 26–27 februari 1702, Dombok AI:23a 1702, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, ÖLA, 

fol. 129r. Ordets innebörd är oklart, möjligen hänger det samman med det pågående kriget och gräns-

bevakning mot Norge. 
76 Lits tingslag 16–18 september 1702, Dombok AI:23b 1702, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, 

ÖLA, fol. 379v. 
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Vid samma ting 1702 framkom missnöje från bönderna riktat direkt mot socken-

skrivaren:  

 
”Såsom en dehl willia neka Sockneskrifwaren dess löhn, så förelästes dhem till rättel-

se H Generalen Vellinkz resolution av den 26 april 1690, d. 25 Sept. och 31 Dec. 1698, 

att alla de som Sockneskrifwaren har onus före, at emottaga och till Brunflo föra de-

ras Räntor, böra gifwa hoo dess löhn, och han elliest inte skyldig deras Räntor emot-

taga.”77  

 

Sockenskrivarnas arbete hade alltså varit föremål för Otto Vellingks, landshövding 

1687–1693, intresse vid ett landsting eller motsvarande, därtill sannolikt föranlett 

av en framställan från bönderna.78 Uppgifterna avseende 1698 gäller inte Vellink 

utan torde avse resolutioner utfärdade av den tidigare nämnde landshövdingen 

Karl Gustav Frölich, som likt Otto Vellingk var engagerad rörande sockenskrivar-

na. Det förefaller beträffande resolutionerna avseende 1698 som om landshövding-

eämbetet ignorerat eller inte känt till Kungl. Majt:s order från 1696 att sockenskri-

varna inte skulle befatta sig med skatten. Frölichs uppfattning som framfördes till 

Kungl. Majt. i samband med detta ärende, om att sockenskrivarna var omistliga för 

bönderna, blir med ens möjliga att ifrågasätta sanningshalten av. Eventuellt fram-

kom vid tinget i Lit 1702 exempel på stämningar som ledde till att fogden Alander 

till sist implementerade beslutet om att befallningsman, och ingen annan, skulle 

ansvara för skatten. 

    I Lit stormade det i varje fall kring sockenskrivaren. Sockenskrivaren Jonas Dahn 

inlämnade alltså sin avskedsansökan vid vintertinget 1705. Vid samma tillfälle 

agerade han i ett mål för att ha utsatts för brysk behandling av en Henrik Pärsson i 

Gröningen, då han fordrade resterande så kallade rökpengar. Henrik nekade till 

händelsen och sade att Dahn kallat honom ”prackare”, ett nedsättande uttryck om 

bland andra sådana som inte betalade sina skulder. Med tanke på att både vittnen 

och märken på kroppen saknades frikändes Henrik Persson för övervåldet, där-

emot inte från att betala de resterande rökpengarna.79 

    En kort tid därefter var Dahn död. Vid nästföljande ting i november 1705 var 

frågan om hans sluträkning uppe till behandling. Vid tinget närvarade befall-

ningsmans skrivare, en man vid namn Wästwall, som argumenterade för ”att som 

allmogen har utan Caution antagit Dahn, så håller Befl.Man sig till dem, efter de eij 

sidsta deras Räntor till Öfwerbyn fram föra welat.” Befallningsmans uppfattning 

                                                 
77 Lits tingslag 16–18 september 1702, Dombok AI:23b 1702, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, 

ÖLA, fol. 379v–380r. 
78 År 1692 behandlade även Vellingk flera förslag som gällde sockenskrivarnas arbete,”Insinuerade 

landztingz punctar i Brundflodh medg dess påfölliande resolutioner och svar d 27 augusti 1692”, Av-

skrifter ej publicerade HI:2, Jämtlands läns fornskriftssällskaps arkiv, ÖLA. 
79 Lits tingslag 10–12 januari 1705, Dombok AI:26a 1705, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, ÖLA, 

fol. 22v–23v. En ironi i sammanhanget är att den Henrik Persson som omnämns var sonson till den 

gamle sockenskrivaren Henrik Olofsson 
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var alltså ytterst, att det inte var Dahn utan bönderna själva som ansvarade för 

skatten, och de hade uppenbarligen uppvisat tredska i så motto att den inte levere-

rats till fogden. Bönderna hänvisade, förutom till Dahns egna ord på tinget i janua-

ri att någon rest ej förelåg, till sina kvittensböcker, som dock knappast fogden själv 

fyllt i utan just sockenskrivaren enligt gällande praxis vid skatteuppbörden. Bön-

derna misstänkte i själva verket Dahns änka för att ha smusslat undan pengar, och 

som en principiell uppfattning framfördes, att somliga av tingslagets mer promi-

nenta invånare också borde vara med att betala en eventuell rest: ”Officerare som 

Präster må deruti participera och icke allmogen allena”, hette det.80 Flera av argu-

menten går direkt att hänföra till den tidigare nämnda sockenskrivarinstruktion 

från denna tid just då Jonas Dahn lämnade sin post.81   

    Med tanke på att frågan om restantierna efter sockenskrivaren angick hela 

tingslaget, såväl nämnd som allmoge, därmed lämnande häradshövdingen utan 

bisittare, kunde ärendet inte drivas vidare. Allmogen tillsades av häradshövdingen 

att söka befallningsmannen, och av dennes räkenskaper informera sig om den 

uppkomna skatteresten.82 Fogdens version av räkenskaperna skulle alltså nu an-

vändas för att kontrollera böndernas egen gegenskrivare. Men det stannade inte 

vid denna smått paradoxala situation. Bönderna hade redan vidtagit åtgärder ge-

nom att anlita en person som till gagnet fyllde funktionen som gegenskrivare gent-

emot sin egen sockenskrivare, nämligen en Lars Pålsson i Byom, som i domstolen 

inlämnat en längd eller lista till belysning av Dahns rest! 83 

 

 

Några ord till avslutning 

Sockenskrivarna i Jämtland introducerades av allt att döma av representanter för 

den svenska staten även om de formellt utvaldes och avlönades av bönderna inom 

respektive tingslag. I den bemärkelsen, med utgångspunkt tagen från det inled-

ningsvis nämnda begreppet organisering, innebar införandet av sockenskrivare att 

en förvaltning etablerades som var mer decentraliserad än den danska-norska fog-

deförvaltning som varit rådande fram till 1645. I det avseendet stärktes även bön-

dernas deltagande eller participation i statens lokala förvaltning. I Gustav Adolfs 

                                                 
80 Lits tingslag 20–23 november 1705, Dombok AI:26b 1705, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, 

ÖLA, fol. 589r–590r. 
81 Militär, präster och dylika som inte uttryckligen var bönder i tingslaget fick individuellt överens-

komma med sockenskrivaren om lön enligt instruktionen. Det är dock inte säkert att denna instruktion i 

alla delar var en lokal instruktion utan sannolikt har åtminstone delar av den behandlats på landsting 

inför landshövdingarna; Sörlin (2013) s. 228–229. 
82 Lits tingslag 20–23 november 1705, Dombok AI:26b 1705, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, 

ÖLA, fol. 589r–590r. 
83 Under 1680-talet var en Lars Påhlson i Bye sockenskrivare, vilket kan vara samme man. Uppgiften om 

honom framkom i samband med att bönderna agerade i rätten mot Jonas Dahns änka. Talan mot Dahns 

hustru Illa ledde inte till något formellt avslut som influtit i domboken, Lits tingslag 20–23 november 

1705, Dombok AI:26b 1705, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, ÖLA. 
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uppbördsordning 1624 gavs emellertid bönderna rätt att anta sockenskrivare som 

en legitimitetsskapande åtgärd. Som framgått av talrika exempel ovan finns skäl att 

tveka inför sockenskrivarnas status i det avseendet. Åtminstone förekom samman-

hang och tider då sockenskrivnas roll i samband med skatteuppbörden skapade 

tydliga konflikter. Från den lokala förvaltningens sida kan emellertid detta ibland 

ha varit en fördel, eftersom sockenskrivarna blev måltavla för missnöje och inte 

fogden. Ur praktisk synvinkel var naturligtvis också sockenskrivarnas arbete av 

stor värde för denne. 

    Den centrala statsmakten resonerade emellertid annorlunda, när den fick nys om 

vad som utspelades lokalt. När sockenskrivarnas funktion förändrades omkring 

sekelskiftet 1700 var det ett utryck för att centralmakten, till skillnad från länsför-

valtningen med dess lokala utlöpare fogdarna, fruktade att dess legitimitet skulle 

urholkas, om sockenskrivarna gavs en alltför framskjuten position. Därmed gick 

staten bönderna till mötes, vilka vid denna tid tycks ha varit särskilt kritiska mot 

sockenskrivarna. Bönderna hade under lång tid gett uttryck för kritik mot delar av 

sockenskrivarnas arbete och till sist fick de gehör för sin uppfattning angående 

deras långtgående inblandning i skatteuppbörden. 

    I termer av statsbyggande som dynamisk process innebar förändringen av sock-

enskrivarnas ställning att stat och lokalsamhälle ömsesidigt renodlade eller kanske 

hellre justerade sina respektive positioner i förhållande till varandra. Bönderna 

markerade en tilltagande motvilja mot att delta i statens angelägenheter, mot parti-

cipation, och statens legitimitetsskapande svar blev att lyssna till detta önskemål 

genom att äntligen ge sockenskrivarna den roll de en gång tilldelats i Gustav 

Adolfs uppbördsordning. Staten inkorporerade således inte i någon sorts makt-

fullkomlighet allt som kom i dess väg utan såg behovet av att behålla bönderna 

som en part att interagera med, ej blott att regera över. I förhållande till den teore-

tiska modellen måste konstateras att statens försök med sockenskrivare i syfte att 

skapa legitimitet snarast kunde spela en motsatt roll. Detta kanske inte så mycket 

motsäger teorin om maktens behov av legitimitet men det understryker onekligen 

den brist på avsedd effekt som tid efter annan präglade de åtgärder den tidigmo-

derna staten vidtog. Som i Jämtland under 1600-talets andra hälft. 
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Summary 

 
I statens och böndernas tjänst: aspekter på sockenskrivarna i Jämtland under sena-

re 1600-talet 

(In the Service of the State and Rural Communities: The Parish Clerk in the Province of 

Jämtland during the latter half of the 17th century) 

 

 

In the Early Modern period in Sweden, a type of locally elected official, known as a 

parish clerk, had the role of defending farmers’ interests when tax-collectors came 

to the parish. They also acted as clerks in the parish and could provide valuable 

clerical assistance to farmers including handling correspondence. However, in the 

province of Jämtland, which was won from Denmark in 1645, parish clerks were 

incorporated into the State administration and assisted the bailiffs in the role of 

tax-collectors, even though this was in contravention of the original Royal Decree 

from 1624. This study explores how parish clerks were introduced to the province 

and how they were received by the local farmers. The farmers protested against the 

local parish clerks, who were officially meant to represent their interests. Towards 

the end of the 17th century the role of parish clerks in tax collection was curtailed 

by the State. It was feared that the bailiffs would cease to take responsibility for tax 

collection and that the parish clerks would oppress the farmers. It was therefore 

not until some fifty years after their introduction that parish clerks in Jämtland 

took on their intended role as tax controllers. Prior to this, they had a contradictory 

role that was unpopular with both farmers and the State. This research study aims 

to increase understanding of the mechanisms of the Early Modern State in relation 

to concepts such as the legitimation of power and the participation of the subjects. 

 

 

Keywords: Parish clerks, the 17th century, the province of Jämtland, tax collection, 

the State-building process, legitimation, participation  
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Väljare, valdeltagande och valda* 

 En studie av stadsfullmäktigevalen i Östersund, åren 1862–1864 

 

Stefan Dalin 

 

 

Inledning1  
Den kommunala styrelse- och rösträttsreformen år 1862 innebar en ökad demokra-

tisering av lokalpolitiken i de svenska städerna. Reformen medförde rösträtt för 

samhällsgrupper som dittills varit utestängda från den lokalpolitiska arenan. Med 

den fick alla myndiga stadsinvånare rösträtt, under förutsättning att ett visst in-

komst- eller förmögenhetsstreck passerades. Rösträtten var inte längre borgerska-

pets privilegium. Reformen innebar också förutsättningar för ett ökat lokalpolitiskt 

engagemang. Den har betecknats som revolutionerande för städernas lokalpolitik 

och förvaltning. Samtidigt ska det framhållas att reformen innehöll stora odemo-

kratiska delar, vilka togs i arv från tiden före reformen. Framför allt gäller det den 

graderade röstskalan. Den gav den ekonomiska eliten ett grundläggande övertag 

vid valen.  

    Mot bakgrund av ovan är syftet med artikeln att undersöka de inledande effek-

terna av 1862 års kommunalreform, vad det gäller valdeltagande, röstningsmöns-

ter och politisk rekrytering. Småstaden Östersund får utgöra en fallstudie. 

 

 

Städernas styre före 1863 

Fram till Frihetstiden var städernas självstyrelse begränsad, men år 1723 gav 

Kungl. Maj:t borgerskapet i rikets städer rätten till självstyrelse.2 I stort byggde det 

på fyra institutioner: allmänna rådstugan, de äldstes råd, rådhusrätten och magistraten, 

samt borgmästaren.3 

    I allmänna rådstugan ingick stadens burskapsägande medlemmar. Det var sta-

dens högsta beslutande organ. En av dess uppgifter var att utse medlemmarna i de 

                                                 
* Artikeln har granskats och godkänts av två utomstående sakkunniga enligt Single Blind Peer Review. 
1 Artikeln har tillkommit inom ramen för författarens och Börje Harnesks projekt Småstadsdemokrati? 

Reformer, valdeltagande och lokalpolitisk kultur ca 1750–1919, finansierat av Vetenskapsrådet. 
2 Börje Harnesk, ”Maktkamp i småstäder: Umeå på 1790-talet”, i Anders Brännström & Svante Norrhem 

(red.), Människan, arbetet och historien: en vänbok till professor Tom Ericsson (Umeå 2012) s. 165. 
3 Fortsättningsvis benämns rådhusrätten och magistraten, endast som magistraten. 
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äldstes råd. Den senare beskrivs enklast som en fullmäktigeförsamling med såväl 

beslutande som verkställande befogenheter. En central uppgift för de äldstes råd 

var att bistå magistraten vid skötseln och förvaltningen av staden. I Östersund 

bestod rådet av tio personer. 

    Magistraten bestod av en ordförande, tillika stadens borgmästare, samt ett antal 

rådmän. Antalet skilde sig mellan landets städer, men i Östersund var de tre.4 

Borgmästaren och rådmännen utsågs av länsstyrelsen, efter att den allmänna råd-

stugan genomfört rådgivande val. Borgmästare och rådmän valdes på livstid. Ma-

gistratens roll och uppgift beskrivs kortfattat som stadens styrelse och förvalt-

ningsorgan. Den utgjorde också första instansens domstol i staden, motsvarande 

dagens tingsrätt. I städer som hade kämnärsrätt var magistraten andra instans.  

    Rollfördelningen mellan de äldstes råd och magistraten skilde sig åt mellan stä-

derna och på sina håll var de otydliga, vilket utgjorde grunden för en maktkamp 

mellan dessa båda institutioner.5  

 

 

1862 års förordning om kommunalstyrelse i stad 

1862 års kommunalförordning innebar lokal beskattningsrätt och ökat lokalt själv-

styre. I städerna blev stadsfullmäktige den högsta beslutande församlingen, och 

det var stadens röstberättigade som valde dess ledamöter.  

    Drätselkammaren, som valdes av stadsfullmäktige, blev det organ som i allt 

väsentligt kom att förvalta staden och verkställa fullmäktiges beslut. Magistraten 

fanns dock kvar men fråntogs en stor del av sina tidigare kommunala uppgifter. 

Från år 1863 var magistratens huvudsakliga uppgifter att övervaka så att stads-

fullmäktige och dess underställda organ följde lagar och förordningar. Även i fort-

sättningen fungerade magistraten som domstol. 

    Rösträtt vid val till stadsfullmäktige tillkom män, juridiska personer samt myn-

diga kvinnor.6 Det senare innebar att ogifta myndiga kvinnor och änkor hade röst-

rätt. Myndighetsåldern var 21 för män och 25 för ogifta kvinnor. En grundförut-

sättning för rösträtt var dock att man betalat minst en riksdaler i skatt samt att inga 

obetalda skatter fanns. Skattskyldighet uppstod vid en sammanlagd årsinkomst av 

arbete och kapital på minst 400 riksdaler eller betalad fastighetsskatt, 5 procent, på 

en stadsfastighet värderad till minst 2 000 riksdaler.7 Detta betydde i sin tur att de 

med en inkomstnivå under detta inte hade någon rösträtt. Med andra ord saknade 

en majoritet av stadens invånare rätten att rösta.  

    Rösträtt via fast egendom var knuten till egendomens placering, vilket innebar 

att en person kunde ha rösträtt i flera städer eller landskommuner samtidigt. Precis 

                                                 
4 Ivar Wikström, ”Rådhusrätten och magistraten”, i Janrik Bromé (red.), Östersunds historia, 2: 1863–1936 

(Östersund 1936) s. 3. 
5 Nils Herlitz, Några drag ur stadsförvaltningens historia under 1800-talet (Stockholm 1923) s. 2–3. 
6 SFS 1862:14, Förordning om kommunalstyrelse i stad, s. 5. 
7 SFS 1862:14, Förordning om kommunalstyrelse i stad, s. 17. 
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som innan reformen var rösträtten graderad. En röst för varje erlagd skatteriksda-

ler. Det högsta röstetal en röstinnehavare kunde inneha var en tjugondel av sta-

dens totala röstsumma, ändrat till en femtiondel år 1868. Valbarheten ägdes endast 

av röstberättigade män som var minst 25 år fyllda.8 

 

 

Östersund – en bakgrundsteckning 

Staden anlades år 1786. Från sin grundläggning och fram till 1800-talets mitt var 

den ett obetydligt samhälle med få invånare och ett outvecklat näringsliv.  År 1810 

bildade Jämtland och Härjedalen ett eget län, och Östersund utsågs till residens-

stad. På sikt kom det att få en positiv betydelse för stadens utveckling, men under 

1800-talets första hälft utvecklades den långsamt.  År 1841 var invånareantalet 456 

och av de nio handlare som då ägde burskap i staden uppvisade bara en goda in-

komster av sitt köpmannaskap.9 Men med trävaruhandelns framväxt, från slutet av 

1840-talet och framåt, fick Östersund växtkraft. Det innebar bland annat att staden 

fick ett läroverk, att ångbåtstrafik etablerades på Storsjön, en bank bildades och en 

daglig tidning började ges ut. 

    År 1860 hade Östersund 28 burskapsägande handlare, 47 hantverksmästare och 

92 ”självförsörjare”.10 Det senare var ett begrepp som infördes i samband med 1846 

års fabriks- och hantverksordning och skråväsendets avskaffande. Förordningen 

gav individer möjlighet att utan burskap men ”med egna händer till salu åstad-

komma hantverksarbeten eller andra tillverkningar”.11 Den föreskrev även att 

hantverksidkarna i en stad skulle bilda en fabriks- och hantverksförening.  

    År 1862 hade invånareantalet stigit till 1619. Det var mer än en fyrdubbling av 

invånareantalet inom loppet av 20 år.12  

    Trots att Östersunds stad inte var tvungen att införa ett stadsfullmäktige, för 

städer med ett innevånareantal under 3000 var detta frivilligt, beslutade de röstbe-

rättigade borgarna i början av november 1862 att ett sådant skulle införas.13  

    Inledningsvis tycktes intresset för stadsfullmäktige svalt bland de invalda leda-

möterna.14 Inte sällan tvingades fullmäktigemöten ställas in på grund av att för få 

ledamöter närvarade. Det hände även att fullmäktigemöten fick upplösas därför 

att ledamöter lämnade pågående möten i sådan utsträckning att de inte längre var 

beslutsmässiga. Vidare var det inte ovanligt att personer som valts till ett förtroen-

                                                 
8 SFS 1862:14, Förordning om kommunalstyrelse i stad, s. 10. 
9 S Wikström, ”Näringslivet” i Janrik Bromé (red.), Östersunds historia, 2: 1863–1936 (Östersund 1936) s. 

125. 
10 S Wikström (1936) s. 126 och 128. 
11 SFS 1864:39, Fabriks- och hantverksordning, s. 6. 
12 Ivar Wikström (1936), s. 125.  
13 Ivar Wikström, ”Rådhusrätten och magistraten” i Janrik Bromé (red.), Östersunds historia, 2: 1863–1936 

(Östersund 1936) s. 10. 
14 Ivar Wikström (1936) s. 10. 
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deuppdrag vägrade att ta på sig det.15 Mellan åren 1865–1869 vägrade, exempelvis, 

inte mindre än tre utsedda personer att ta på sig uppdraget som ordförande för 

stadens fattigvårdsstyrelse.  

    Fullmäktiges första arbetsår medförde, enligt utsago, inga för staden sensationel-

la eller betydelsefulla beslut, men det innehöll ett flertal ”både hetsiga och roande 

debatter”.16 Några frågor som dominerade under fullmäktiges första årtionde var 

brännvinshandeln, det blivande stadshusets placering samt hundskattens vara 

eller icke vara. 

 

 

Källmaterial och metod 

Källmaterialet i denna artikel utgörs av röstlängderna för stadsfullmäktigevalen 

1862 och 1864, och listor från dessa två val där det framgår vilka de röstande var 

och vilka de röstade på.17 Enligt kommunalförordningen skulle valen av ledamöter 

till stadsfullmäktige vara hemliga, om någon begärde det. Av allt att döma ställdes 

inga sådana krav i samband med genomförandet av valen år 1862 och 1864. Det 

betyder i sin tur att vi fått ett intressant källmaterial. Vidare består källmaterialet 

av en lista över alla som var röstberättigade med uppgifter om hur de röstade i 

valet. 18 I undersökningen utgör rådmansvalet 1859 den referenspunkt mot vilken 

valen 1862 och 1864 jämförs och effekterna av 1862 års kommunalreform mäts. 

Naturligtvis görs även en jämförelse mellan valen 1862 och 1864. 

    Valdeltagandet har analyserats utifrån två aspekter, röststyrka och yrkeskategorier, 

i den senare utgör kvinnor en egen kategori. Röststyrkan indelas i följande grup-

per; 1 röst, 2–5 röster, 6–15 röster, 16–30 röster, 31–50 röster, 51–75 röster, 76–100 

röster samt 101– röster. Forskare som arbetat med liknande problemställning har 

använt sig av olika röststyrkespann.19 Några tydliga motiv för det har inte redovi-

sats. Gemensamt för dem är att de har brukat korta spann, vilket ger många grup-

per. Onekligen ger det en mer precis bild av röstningsmönstret, men enligt min 

bedömning inte någon avsevärt bättre möjlighet till slutsatser. Utgångspunkten för 

mitt val av styrkeindelning är att hitta en indelning som speglar förhållandet mel-

lan inkomst och valdeltagande, utan att det blir för oöverskådligt. 

                                                 
15 Ivar Wikström (1936) s. 35. 
16 Ivar Wikström (1936) s. 38. 
17 Röstlängd för staden Östersund, upprättad i enlighet med bevillningstaxeringslängderna för år 1862, 

Röstlängder, D III a:1, Rådhusrättens och magistratets arkiv i Östersund, Landsarkivet i Östersund 

(ÖLA). 
18 Röstlängd för staden Östersund, upprättad i enlighet med bevillningstaxeringslängderna för år 1862, 

Röstlängder D III a:1, Rådhusrättens och magistratets arkiv i Östersund, ÖLA. 
19 Bertil Johansson, Social differentiering och kommunalpolitik: Enköping 1863–1919 (Uppsala 1974) s. 52 och 

79; Åsa Karlsson-Sjögren & Peter Lindström, ”Rum för röstande”, Scandia 2011:1, s. 48 och 50. 



61 

 

Den yrkeskategoriindelning20 som använts i artikeln är en modifierad variant av 

historikernas Bertil Johanssons och Bo Öhngrens modeller.21 Vid arbetet med att 

inplacera individerna i de olika yrkeskategorierna har historikern Sten Carlssons 

bok Yrken och samhällsgrupper varit vägledande.22  

 

 

Tidigare forskning 

Antalet svenska städer har varierat över tid. En sammanräkning av tidigare och 

nuvarande svenska städer ger runt 150 stycken.23 Om lejonparten av dessa har det 

skrivits en eller flera historiker. Sammantaget betyder det att antalet svenska 

stadshistoriska arbeten är många. Skillnaderna mellan dessa vad det rör kvalitet, 

form, omfattning och tyngdpunkt är stora, samtidigt ska det framhållas att flera av 

dem håller en hög akademisk nivå. I några fall är ett längre kapitel i en stadshisto-

rik också en framlagd doktorsavhandling. 

    För att få en generell bild av de stadshistoriska arbetenas slutsatser i frågor som 

ligger nära min problemställning har jag gått igenom 15 sådana, vilket motsvarar 

en tiondel av det antal städer som finns eller har funnits i Sverige. Vid valet av 

stadshistoriker har utgångspunkterna varit att de ska behandla småstäder samt ha 

en någorlunda god nationell spridning. Av dessa 15 historiker är det åtta som på 

ett eller annat sätt berör de frågor och problem som står i fokus för min undersök-

ning: stadshistorikerna över Borås, Enköping, Härnösand, Jönköping, Nyköping, 

Sundsvall, Södertälje och Uppsala.  

    Valdeltagandet i det första stadsfullmäktigevalet 1862 berörs i fem av de åtta 

publikationerna. Den sammantagna bilden är att deltagandet var lågt. Lägst var 

det i Uppsala, där deltog 10 procent av de röstberättigade. Högst var det i Södertäl-

                                                 
20 Grupp I består i huvudsak av handlanden och handelsresanden. I denna grupp inräknas också företa-

gare som inte är av hantverkskaraktär, exempelvis hotellägare. Grupp II utgörs i stort av hantverkare 

och fiskare. Hit räknas också de som har ett hantverksyrke men där det inte framgår huruvida de är 

egenföretagare eller arbetar åt någon. Det sistnämnda kommer sig av att en individ kan i en röstlängd 

betitlas ”målarmästare”, för att i nästa betitlas ”målare”. Detta val innebär samtidigt att de som om-

nämns som exempelvis ”målare” i en röstlängd och betitlas ”måleriarbetare” i en senare, sorteras vid 

det första tillfället in i grupp II och vid det andra in i gruppen VI. Grupp III består av ämbetsmän, aka-

demiskt utbildade utövare av fria yrken samt höga cheftjänstemän inom privat, kommunal och statlig 

förvaltning. Grupp IV utgörs av lägre tjänstemän, exempelvis förmän och folkskollärare. Grupp V består 

av civila, kommunala och statliga ”betjänte”, exempelvis vaktmästare och lampskötare. Hit räknas 

också soldater till och med korpralsgrad. Grupp VI utgörs av arbetare. Till denna grupp räknas i stort 

fabriks- och hantverksarbetare, gesäller, lärlingar, sjömän, drängar, sjukskötare, sjukvakter, torpare och 

kontors- och handelsbiträden. Grupp VII består av kvinnor, vilka inte finns med som egen grupp i vare 

sig Bertil Johanssons eller Bo Öhngrens arbeten. Grupp VIII utgörs av företag. Grupp IX består av gårds-, 

jord- och hemmansägare. Slutligen, Grupp X som utgörs av övriga, det vill säga sterbhus, föreningar, 

studenter, där två eller flera personer tillsammans äger rösträtten, samt ospecificerade. 
21 Johansson (1974) s. 21–25; Bo Öhngren, Folk i rörelse: samhällsutveckling, flyttningsmönster och folkrörelser 

i Eskilstuna 1870–1900 (Uppsala 1974) s. 24–25. 
22 Sten Carlsson, Yrken och samhällsgrupper (Uppsala 1968). 
23 Summan avser städer som finns eller har funnits inom det nuvarande Sverige. 
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je, där 27 procent av de röstberättigade deltog. I Borås var deltagandet 15 procent 

och i Härnösand var det 13,3 procent. För Sundsvalls del går det inte få fram någon 

säker procentsiffra över valdeltagandet. Vi vet att 106 rösträttsinnehavare deltog i 

valet, men eftersom det inte har gått att få fram antalet röstberättigade är det inte 

möjligt att slå fast valdeltagandet i procent.24 Historikern Lars-Göran Tedebrand 

menar dock att deltagandet var lågt.25  

    Några direkta diskussioner om orsakerna till det låga valdeltagandet förs inte i 

någon av de lästa historikerna, men där detta berörs kopplas det till att huvudde-

len av de röstberättigade hade ett lågt röstetal, vilket innebar liten eller ingen utsikt 

att påverka valet. Därför avstod de från att rösta.26 En liknande utveckling har Jo-

hansson kunnat se i Enköping. Även där var valdeltagandet lågt under denna pe-

riod och han ser ett tydligt samband mellan valdeltagandet och klass, ekonomisk 

ställning samt social prestige.27 Företagare deltog i större utsträckning än anställda, 

individer med verbala yrken i högre grad än dem med manuella arbeten, högin-

komsttagare i större utsträckning än låginkomsttagare samt män i högre grad än 

kvinnor. Historikern Uno Westerlund menar att 1862 års kommunala styrelse- och 

rösträttsreform medförde en tydlig förändring av röstningsmönstret.28 Ämbets- 

och tjänstemän ökade sitt valdeltagande medan handlare och hantverkare minska-

de sitt. 

    Vad det gäller frågan om vilka som valdes in i det nya stadsfullmäktige, kan det 

konstateras att i några städer blev det gamla borgerskapet helt eller nästan helt 

utan representation. I exempelvis Sundsvall och Borås fick stadsfullmäktige en 

tydlig högborgerlig prägel, det vill säga att grosshandlare och fabrikörer samt äm-

betsmän och tjänstemän blev de dominerande yrkesgrupperna i fullmäktige.29 

Westerlund har sett en dylik utveckling i Nyköping.30 Valet 1862 utgjorde början 

på den process som förpassade hantverkarna från deras tidigare privilegierade 

position i borgarsamhället till en relativt undanskymd samhällsposition. I Härnö-

                                                 
24 Stefan Dalin, Väljarna, valdeltagandet, valdeltagandets mekanismer, 1862–1919 (Manus som publiceras 

under 2015); Kent Olsson, ”Bakgrunder”, i Bengt Berglund m.fl. (red.), Borås stads historia: industrins och 

industrisamhällets framväxt 1860–1920 (Lund 2005) s. 40; Christina Wahlström, Rätt, råd, kraft, dåd: om 

kommunal styrelse och förvaltning i Uppsala under 100 år (Uppsala 1997) s. 64; Sven Ingemar Olofsson, 

”Nya tiden efter 1860”, i Alf Nordström (red.), Södertälje stads historia, 2 (Stockholm 1968) s. 616; Sunds-

vallsPosten 2/1 1863. 
25 Lars-Göran Tedebrand, ”Politik, väljare och valda efter 1888” i Lars-Göran Tedebrand (red.), Sunds-

valls historia, 2 (Sundsvall 1997) s. 254. 
26 Se exempelvis Bengt Berglund, ”Det offentliga i det privata. Samhället och politiken” i Bengt Berg-

lund m.fl. (red.), Borås stads historia: industrins och industrisamhällets framväxt 1860–1920 (Lund 2005) s. 

208. 
27 Johansson (1974) s. 80. 
28 Uno Westerlund, Borgarsamhällets upplösning och självstyrelsens utveckling i Nyköping 1810–1880 (1973) 

s. 151. 
29 Tedebrand (1997) s. 255; Olsson (2006) s. 41. 
30 Westerlund (1973) s. 160–163. 
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sand och Jönköping blev det högborgerliga inslaget i fullmäktige tydligt, samtidigt 

som det gamla borgerskapet var relativt väl representerat.31  

    I Södertälje och Uppsala kom däremot det nya stadsfullmäktige att domineras av 

det gamla borgerskapet.32 Den högborgerliga gruppen lyckades få några platser. I 

Södertälje tog ämbets- och tjänstemannagruppen fyra av fullmäktiges 20 platser 

och i Uppsala tog akademiker och ståndspersoner tillsammans tio av fullmäktiges 

30 platser.  

    Historikern Sven Hedenskog konstaterar i sitt arbete om Nyköping att fullmäk-

tige bestod i huvudsak av personer ur stadens socioekonomiska elit och att ”stads-

fullmäktige var en liten, homogen grupp och ganska sluten krets, som i stort för-

nyade sig själva.”33 Som synes kom stadsfullmäktigeinstitutionen att spegla vilka 

samhällsgrupper som socialt och ekonomiskt dominerade i respektive stad. 

    Stadsfullmäktigeledamöternas mandatperiod var, som tidigare nämnts, fyra år. 

Vartannat år valdes hälften av ledamöterna. För att komma i fas med denna ord-

ning genomfördes inför valen 1864 utlottning av hälften av ledamöterna, och till 

dessa platser skulle nya ledamöter väljas. En vedertagen uppfattning kring stads-

fullmäktigevalen är att de avgående ledamöterna valdes om. Det var undantagsvis 

som utlottade ledamöter inte fick förnyat förtroende. Historikern Börje Harnesk 

gör gällande att det fanns en norm som innebar att den stadsfullmäktigeledamot 

som inte undanbett sig omval hade moralisk rätt att omväljas.34 Han menar att 

”omvalsrätten” var ett arv från tiden före reformen, då magistratens medlemmar 

valdes på livstid. Även Johansson hävdar att en sådan kultur existerade och att den 

gällde för hela landet.35 För Sundsvalls del stämmer detta, där omvaldes samtliga 

av de utlottade.36 Men ser vi till Borås, Jönköping och Härnösand är bilden en an-

nan. I den sistnämnda utlottades 12 personer, av dessa omvaldes åtta.37 Enligt 

uppgift var omsättningen på stadsfullmäktigeledamöter stor i Härnösand under 

reformens första decennium.38 I Jönköping utlottades 15 personer, 11 av dessa val-

des om, och i Borås utlottades 10 personer, sex av dessa omvaldes.39 Med andra 

ord var omsättningen på ledamöter relativt stor under stadsfullmäktigeinstitutio-

nens första tid, och den oskrivna regeln rörande avgående och återkandiderande 

fullmäktigeledamöters ”rätt” att väljas om tycks inte ha gällt. En möjlig förklaring 

är att några av de utlottade inte stod till förfogande för omval och av den anled-

ningen inte valdes om. En annan är, helt enkelt, att de röstande inte var nöjda med 

                                                 
31 Harald Wiik, Härnösands historia, del 3 (Härnösand 1981) s. 114. 
32 Wahlström (1997) s. 66; Olofsson (1968) s. 617. 
33 Sven Hedenskog, Folkrörelserna i Nyköping 1880–1915 (Uppsala 1973) s. 134. 
34 Se Börje Harnesks artikel i denna antologi. 
35 Johansson (1974) s. 61. 
36 J. E. Nilsson, Sundsvalls historia, 5: tiden 1862–1888 (Sundsvall 1943) s. 87. 
37 Dalin (2015). 
38 Wiik (1981) s. 144.  
39 Berglund (2005) s. 206; Lennart Améen & Erik Gullberg, Jönköpings stads historia: efter kommunalrefor-

men 1862 (Värnamo 1971) s. 33. 
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hur en del ledamöter skötte sin syssla, och av den anledningen inte gav dessa nå-

got förnyat förtroende. Ett par av stadshistorikerna vittnar också om att stadsfull-

mäktigeinstitutionens första årtionde var turbulent.40  

    Mot bakgrund av ovan inställer sig frågan: hur kan skillnaden mellan min slut-

sats, och Harnesks och Johanssons slutsats förklaras? En tänkbar förklaring är att 

vid 1862 års val fick nya grupper vara med och välja politiska företrädare. På 

grund av deras obekantskap med den politiska kultur som sedan gammalt omgär-

dade valen av politiska företrädare, bröt dessa inledningsvis mot rådande normer 

och traditioner. Men efter hand accepterade de nya väljarna dessa, och vid 1880-

talets början hade de internaliserat normen om rätten till omval.  

 

 

Väljarna och valdeltagandet 

I valet av rådmän i slutet av år 1859 deltog 34 av de 74 rösträttsinnehavarna.41  

Således deltog 45,9 procent av de röstberättigade i valet, se figur 1. Alla röstberätti-

gade var män och – med undantag för borgmästaren – alla var hantverkare, hand-

landen eller fabrikörer.  

 

Figur 1: Valdeltagande i Östersund. Rådmansvalet 1859 samt stadsfullmäktigeva-

len 1862 och 1864. 

 
Källor: Protokoll 8/1 1860, Dombok vid magistratet i Östersund år 1860, A III:3, Rådhusrättens och magi-

stratets arkiv, Östersunds stad, ÖLA; Röstningssammanställning vid rådmansvalen 1859, Dombok vid 

magistratet i Östersund år 1860, A III:3, Rådhusrättens och magistratets arkiv, Östersunds stad, ÖLA; 

Röstlängd för staden Östersund, upprättad med bevillningstaxeringslängderna för år 1862, Röstlängder, 

D IIIa:1, Rådhusrättens och magistratens arkiv, Östersunds stad, ÖLA; Längd å Östersunds stads röste-

gande medlemmar för år 1863–1864, Röstlängder, D IIIa:1, Rådhusrättens och magistratens arkiv, Öster-

sunds stad, ÖLA. 

                                                 
40 Wiik (1981) s. 144; Olofsson (1968) s. 625. 
41 Protokoll 8/1 1860, Dombok 1860, A III:3, Rådhusrättens och magistratets arkiv, Östersunds stad, 

ÖLA.  
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I stadsfullmäktigevalet år 1862 gick 109 av de 280 röstberättigade och röstade.42 

Bland de röstberättigade fanns 20 kvinnor. De röstande bestod av 107 män och 2 

företag. Det betyder att 38,9 procent av de röstberättigade deltog i valet. 103 val-

sedlar var giltiga. Spannet i antal röster per röstande var mellan en och 136, de 

sistnämnda innehades av Filialbanken.  

    I valet till stadsfullmäktige år 1864 fanns 310 röstberättigade.43 Av dessa deltog 

102 i valet: 97 män, 3 kvinnor och 2 företag. Några uppgifter om ogiltiga valsedlar 

har inte hittats. Det ger ett valdeltagande på 32,9 procent, vilket var en tydlig 

minskning i jämförelse valet 1862. Spannet i antal röster per röstande var mellan en 

och 135, och precis som i valet 1862 var det Filialbanken som innehade flest röster. 

I detta val hade 19 kvinnor rösträtt, vilket innebär ett valdeltagande bland dessa på 

15,8 procent. 

 

Figur 2: Valdeltagande efter röststyrka i Östersund, åren 1859, 1862 och 1864  

 
Källor: Protokoll 8/1 1860, Dombok vid magistratet i Östersund år 1860, A III:3, Rådhusrät-

tens och magistratets arkiv, Östersunds stad, ÖLA; Röstningssammanställning vid råd-

mansvalen 1859, Dombok vid magistratet i Östersund år 1860, A III:3, Rådhusrättens och 

magistratets arkiv, Östersunds stad, ÖLA; Röstlängd för staden Östersund, upprättad med 

bevillningstaxeringslängderna för år 1862, Röstlängder, D IIIa:1, Rådhusrättens och magi-

stratens arkiv, Östersunds stad, ÖLA; Längd å Östersunds stads röstegande medlemmar för 

år 1864–1864, Röstlängder, D IIIa:1, Rådhusrättens och magistratens arkiv, Östersunds stad, 

ÖLA. 

 

Vad det gäller valdeltagande konstaterar jag att det blev högre i takt med att de 

röstberättigades röstinnehav ökade, se figur 2. Iakttagelsen ligger i linje med vad 

Johansson m.fl. konstaterat. På den punkten var det ingen avgörande skillnad mel-

                                                 
42 Röstlängd upprättad i enlighet med bevillningstaxeringslängderna för år 1862, Röstlängder, D IIIa:1, 

Rådhusrättens och magistratens arkiv, Östersunds stad, ÖLA. 
43 Längd å Östersunds stads röstegande medlemmar för år 1863–1864, Röstlängder, D IIIa:1, Rådhusrät-

tens och magistratens arkiv, Östersunds stad, ÖLA. 
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lan valet före och valet efter 1862 års reform. Ett lågt valdeltagande bland dem med 

fem eller färre röster förklaras generellt med att dessa såg det som föga menings-

fullt att gå och rösta när en handfull röststarka personer kunde övertrumfa dem 

alla.  

    Jämför vi Östersund med andra städer i Sverige uppvisade staden ett valdelta-

gande som överlag var markant högre än deras. Därtill verkar det som att röstin-

nehavare i Östersund med fem eller färre röster röstade i en större omfattning än i 

andra städer.44 En möjlig förklaring till det är att de många röstanden med få röster 

tyckte sig se en möjlighet att påverka utgången av valet. Samtidigt visar figur 3 att 

röstberättigade med mellan 1–5 röster inte ägde någon möjlighet att själva avgöra 

stadsfullmäktigevalen. Däremot kunde deras röster, om de agerade någorlunda 

samfällt, vara utslagsgivande för kandidater som balanserade på strecket mellan 

att bli invald eller inte.  

 

Figur 3: Rösternas fördelning efter röststyrkegrupper i Östersund år 1862 och 1863. 

 
Källor: Protokoll 8/1 1860, Dombok vid magistratet i Östersund år 1860, A III:3, Rådhusrät-

tens och magistratets arkiv, Östersunds stad, ÖLA; Röstningssammanställning vid råd-

mansvalen 1859, Dombok vid magistratet i Östersund år 1860, A III:3, Rådhusrättens och 

magistratets arkiv, Östersunds stad, ÖLA; Röstlängd för staden Östersund, upprättad med 

bevillningstaxeringslängderna för år 1862, Röstlängder, D IIIa:1, Rådhusrättens och magi-

stratens arkiv, Östersunds stad, ÖLA; Längd å Östersunds stads röstegande medlemmar för 

år 1863–1864, Röstlängder, D IIIa:1, Rådhusrättens och magistratens arkiv, Östersunds stad, 

ÖLA. 

 

Jämfört med rådmansvalet 1859 minskade valdeltagandet i stadsfullmäktigevalet 

1862 med en knapp femtedel. Men eftersom huvuddelen av de röstberättigade i 

valet 1862 inte hade rösträtt i valet 1859, är den jämförelsen inte helt rättvis. Jämför 

man istället de grupper som hade rösträtt och röstade 1859 med hur de röstade i 

                                                 
44 Se Dalin (2015); Johansson (1974) och Westerlund (1973). 
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valet 1862 ökade hantverkarna sitt valdeltagande medan handlarnas deltagande 

minskade något. I valet 1864 minskade både hantverkare och handlare sitt delta-

gande jämfört med valet 1862, se figur 4. En jämförelse av valdeltagandet mellan 

yrkeskategorier visar att det var högt inom de grupper som hade rösträtt före 1862 

års reform, och lågt bland dem som röstade för första gången. Till saken hör att de 

förstnämnda i stor utsträckning var desamma som de med flest antal röster. 

 

Figur 4: Valdeltagande efter yrkeskategori i Östersund, åren 1859, 1862 och 1864.  

 
Källor: Protokoll 8/1 1860, Dombok vid magistratet i Östersund år 1860, A III:3, Rådhusrät-

tens och magistratets arkiv, Östersunds stad, ÖLA; Röstningssammanställning vid råd-

mansvalen 1859, Dombok vid magistratet i Östersund år 1860, A III:3, Rådhusrättens och 

magistratets arkiv, Östersunds stad, ÖLA; Röstlängd för staden Östersund, upprättad med 

bevillningstaxeringslängderna för år 1862, Röstlängder, D IIIa:1, Rådhusrättens och magi-

stratens arkiv, Östersunds stad, ÖLA; Längd å Östersunds stads röstegande medlemmar för 

år 1863–1864, Röstlängder, D IIIa:1, Rådhusrättens och magistratens arkiv, Östersunds stad, 

ÖLA. 

 

Grupperna arbetare och betjänte, vanligtvis de med det lägsta antalet röster till sitt 

förfogande, uppvisade ett relativt högt valdeltagande i valet 1862, men i 1864 års 

stadsfullmäktigeval mer än halverades deras deltagande. En rimlig tolkning av det 

är att de arbetande klasserna efter valet 1862 insåg hur små möjligheter de hade att 

påverka valens utgång och därför avstod från att rösta. 

 

 

Valen och de valda 

Vilka var det då som kandiderade till stadsfullmäktige och vilka valdes in? När det 

gäller rådmansvalen 1859 ska det för tydlighets skull nämnas att det var ett val av 

ett helt annat slag än fullmäktigevalen 1862 och 1864. Det berörde endast de bur-

skapsägande borgarna i staden. Det var de, som bland de sina skulle välja två nya 

rådmän. I valet kandiderade nio personer och 34 personer deltog. Ser vi till fördel-



68 

 

ningen av röster och röstanden kan det konstateras att mellan de tre kandidater 

som samlade flest röster och de övriga var skillnaden i röstetal betydlig.45 Därtill 

fanns det en tydlig skillnad mellan de två som valdes och den som hamnade på 

tredje plats. Mönstret känns igen från rådmansval i andra städer. 

    Av de röstanden som deltog var det bara två som inte röstade på någon av de tre 

som fick flest röster.  En av dem var borgmästaren Rosén. Frågan är: varför röstade 

inte han, som en del av etablissemanget, på de mer etablerade kandidaterna? Na-

turligtvis är det omöjligt att säga någonting bestämt om varför han röstade som 

han gjorde. Den konspiratoriskt lagde kan möjligtvis se en koppling mellan hur 

Rosén röstade i rådmansvalet och att han vid borgmästarvalet 1857 fick endast en 

persons röster, fanjunkare Dahlins, och hamnade på tredje och sista plats.46 Ingen 

av stadens mer bemärkta borgare gav honom sina röster, men på grund av att de 

andra två kandidaterna av olika skäl avstod från uppdraget utsåg Kungl. Maj:t 

honom till stadens borgmästare.47 Måhända ansåg Rosén sig förolämpad av att 

ingen av dem gav honom sina röster, och på detta sätt markerade han det. Vid 

genomgången av röstfördelningslistan framkom även att ingen av kandidaterna 

röstade på sig själv. 

    Inför stadsfullmäktigevalet 1862 höll stadens borgerskap ett möte på vilket det 

diskuterades vilka som ansågs valbara och skulle sättas upp på en kandidatlista. 

Enligt Jemtlands Tidning var mötet ”talrikt besökt av såväl ämbets- och tjänstemän 

som handlande och hantverkare”, vilket enligt densamma vittnade om ett intresse 

för kommunala frågor. Gången med att arrangera ett möte inför valet med syftet 

att prata ihop sig om en lista eller i alla fall diskutera kandidater följer mönstret för 

övriga svenska städer. 

    I valet deltog, som sagt, 109 av stadens 280 röstberättigade medborgare och före-

tag. Rösterna fördelades mellan 44 personer: 17 hantverkare, 17 högre tjänstemän, 

åtta handlanden, en arbetskarl och en vars namn och yrke inte gått att tyda.48 Av 

dessa valdes åtta hantverkare, åtta ämbetsmän och tjänstemän samt fyra handlare. 

Det betydde att det gamla burskapsägande borgerskapet fick majoritet i fullmäkti-

ge och således behöll sitt inflytande över stadens styre, samtidigt som ämbetsmän-

nen och tjänstemännen fick en relativt hög representation i fullmäktige. Stadsfull-

mäktiges sammansättning var en spegling av vilka samhällsgrupper som vid den-

na tidpunkt dominerade residensstaden Östersund.49 Bilden stämmer väl överens 

med den som framträdde vid genomgången av stadshistoriker och tidigare forsk-

ning.  

                                                 
45 1) 625,81 röster (26 röstanden ), 2) 499,72 röster (17 röstanden), 3) 272,35 röster (15 röstanden), 4) 52,96 

röster (2 röstanden), 5) 48 röster (2 röstanden), 6) 21,74 röster (2 röstanden), 7) 11,77 röster (1 röstande), 

8) 11,50 röster (1 röstande), 9) 11,50 röster (1 röstande). 
46 Jemtlands Tidning 15/2 1858. 
47 Ivan Wikström (1936) s. 3; Jemtlands Tidning 27/4 1857 och 15/2 1858. 
48 Lista över röstanden och vilka dessa röstat på i stadsfullmäktigevalet 1862, Röstlängder, D IIIa:1, 

Rådhusrättens och magistratens arkiv, Östersunds stad, ÖLA. 
49 S Wikström (1936) s. 125–128. 
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    En majoritet av dem som valdes hade tidigare innehaft kommunala förtroende-

uppdrag, som exempelvis rådmän, ledamöter av municipalstyrelsen eller handels-

föreningens styrelse.50 En kandidat, boktryckaren Carl Magnus Berg, samlade alla 

röstandens 2148 röster. Spannet mellan den som fick flest respektive minst antal 

personröster var stort. På den senare röstade en person med två röster.  

En aspekt på valresultaten under den graderade röstskalans tid är förhållandet 

mellan antalet som röstade på en individ och antalet röster som en individ fick, och 

i vilken mån valresultatet skulle sett annorlunda ut om principen en person en röst 

hade praktiserats. I 1862 års stadsfullmäktigeval i Östersund hade 16 av de 20 som 

valdes även blivit valda om den principen använts, förutsatt att det var samma 

personer som röstade. Erik Gullberg gör en likadan jämförelse vid Jönköpings 

första stadsfullmäktigeval.51 Han kommer fram till ett liknande resultat, där skulle 

27 av 30 blivit invalda. Mot den bakgrunden drar han slutsatsen att den graderade 

röstskalan visserligen var felaktig ur en principiell synvinkel men att den i prakti-

ken landade i ett demokratiskt resultat. Slutsatsen är tvivelaktig. En majoritet av 

stadens invånare ägde inte rösträtten och en stor andel av dem med få röster av-

stod från att rösta därför att de inte såg någon möjlighet att påverka valutgången. 

Mot denna bakgrund går det inte att dra den slutsats som Erik Gullenberg gör, 

eftersom ingångsvärdena är, ur ett demokratiskt perspektiv, felaktiga. 

    Vid valet 1862 genomförde 14 arbetare och betjänte samt fyra hantverkare och 

självförsörjare, delar av det så kallade ”småfolket”, ett gemensamt försök att på-

verka valutgången.52 Det som talar för att det var en organiserad handling är, för-

utom att de röstade lika, deras gemensamma socioekonomiska bakgrund och att 

flera av dem står efter varandra på röstningslistan. Jag tolkar det senare som att de 

lämnade sina valsedlar samtidigt, vilket kan betraktas som ett uttryck för deras 

gemensamma och organiserade handling. Frågan som följer blir således: på vem 

och för vad röstade dessa? Vad det gäller kandidaterna på deras lista blev 15 av 

dem invalda i stadsfullmäktige. Dessa tillhörde dem som samlade flest röster i 

valet, med andra ord samlade röster från såväl röstanden med få som med många 

röster. De andra fem på kandidatlistan samlade nära nog enbart röster från röstin-

nehavare med få röster, med följden att de inte tog sig in i fullmäktige. Här ska det 

nämnas att fyra av dessa tillhörde de 20 i valet som fick flest röstandens röster.53 

                                                 
50 Janrik Bromé, Östersunds historia, 1 (Östersund 1936) s. 177, 194 och 211; S Wikström (1936) s. 15, 127 

och 128.  
51 Erik Gullberg, Jönköpings stads historia, 3: efter kommunalreformen 1862 (Jönköping 1971) s. 27. 
52 Gratialisten Jonas Berg (1), skoarbetaren Nils Nyberg (3), arbetskarl Anders Svensson (1), arbetskarl 

Nils Nilsson (3), svarvaren A Andersson (5), målaren Olof Solberg (4), arbetare Petter Backéus (2), 

fältjägaren Johan Johansson (3) arbetskarl Johan Anders Lundvall (2), arbetskarl Anders Johansson (1), 

kyrkovaktmäst M Åkerstedth (2), arbetskarl Göran Göransson (2) slaktare Svärd (1), snickeriarb Olof 

Näsman (4), fältjägaren Jan Svensson (4), arbetare Erik Jonsson (4), gratialisten Israel Molander (3), 

glasmästeriarbetaren E Sundberg (11) 
53 Traktör P O Jonsson (1033 röster från 70 röstande, 13 plats i frågan om antal röstanden), lektor L O 

Hammarberg (917 röster från 69 röstanden, 14 plats i frågan om antal röstanden), målarmästare S 
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    Hur ska då deras kandidatlista betraktas? En möjlig tolkning är att de fem kan-

didater som inte kom in i fullmäktige var gruppens huvudkandidater. Dessa skul-

le, om de kom in i fullmäktige, bevaka de lägre samhällsskiktens intressen. Skälen 

till att de andra 15 stod på listan kan ha varit flera, till exempel därför att det skulle 

vara 20 kandidater på en lista för att den skulle godkännas, eller att de hade stöd 

från hela eller delar av denna grupp. Därför att stadens elit gav dessa 15 sitt stöd 

och de skulle, vare sig de stod på denna lista eller inte, ta sig in i fullmäktige. Då 

kunde de lika gärna stå på listan. Eller så gjorde man bedömningen att dessa indi-

vider hade ett brett stöd i lokalsamhället och stod de på listan skulle det öka möj-

ligheten att få röstanden utanför den socioekonomiska gruppen att stödja den.  

    Vad blev då resultatet av deras strävanden? I ljuset av ovan kan det inte påstås 

annat än att de misslyckades. Ingen av kandidaterna som fick sitt huvudsakliga 

stöd från samhällets lägre skikt tog sig in i fullmäktige. 

    Naturligtvis ägnade sig också stadens socioekonomiska elit åt ett gemensamt 

och organiserat röstande. Kandidatlistan diskuterades och upprättades på ett val-

möte några dagar innan valet. Därtill kände handelsmännen varandra via med-

lemskapet i handelsföreningen. Hantverkarna, fabrikörerna och industriidkarna 

var bekanta genom fabriks- och hantverkarföreningen. Och stadens förenings- och 

ordensliv var en självklar mötesplats för dess ämbetsmän, tjänstemän, handlare 

och fabrikörer. Följaktligen röstade denna numerärt lilla grupp, med ett stort antal 

röster till sitt förfogande, in varandra i stadsfullmäktige. Det senare har även note-

rats för Nyköpings och Sundsvalls del.54 Inte heller i detta val röstade någon av de 

nominerade på sig själv. 

    Inför valet 1864 utlottades hälften av stadsfullmäktiges ledamöter, och alla dessa 

ställde upp för omval.55  Tillsammans med ytterligare 17 personer som kandidera-

de till fullmäktige blev det totalt 27 personer som ställde upp i valet: åtta ämbets- 

och tjänstemän, nio handlande, nio hantverkare och en som inte det går att faststäl-

la yrkesidentiteten på. Av de tio utlottade fick åtta förnyat förtroende. Yrkes-

gruppssammansättningen i stadsfullmäktige blev efter valet: åtta hantverkare, fem 

handlanden och sju ämbets- och tjänstemän. Följaktligen fortsatte de gamla bur-

skapsägande grupperna att dominera stadens politiska liv. 

    Något försök från småfolket till gemensam och organiserad röstning förekom 

inte i detta val. Av den grupp på 18 personer som röstade lika 1862 deltog åtta i 

                                                                                                                            
Edlund (673 röster från 61 röstanden, 18 plats i frågan om antal röstanden) och målare Moberg (671 

röster från 60 röstanden, 19 plats i frågan om antal röstanden). 
54 Hedenskog (1973) s. 134; Tedebrand (1997) s. 256. 
55 Dessa var Rektor A. Sundberg, Auditören G. Hallström, Kopparslagaren J A Holmgren, Bankdirektö-

ren Erik Lindgren, 1:e Lantmätaren L F Jacobsson, Handlaren P E Hammarberg, Källarmästaren O 

Thalén, Boktryckaren C M Berg, Handlanden Erik Andersson samt Instrumentmakaren E G Moberg, se 

Protokoll den 12/12 1864, Dombok, A III:7, Rådhusrättens och magistratens arkiv, Östersunds stad, 

ÖLA 
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valet 1864.56 Två av de fem som i valet 1862 samlat många röstanden bland dem 

med få röster, ställde inte upp i 1864 års stadsfullmäktigeval. Två gjorde det och 

fick knappt några röster.57 Det kan delvis förklaras av ett minskat valdeltagande 

bland småfolket, men minskningen var inte så stor att den i någon större utsträck-

ning kunde påverka detta. Däremot kan frånvaron av ett organiserat och gemen-

samt röstande bland dem haft en betydelse, eftersom det innebar en högre grad av 

röstspridning.  

    Att det inte gjordes något nytt försök att organisera ett gemensamt röstande 

bland röstinnehavare med få röster, tolkar jag som ett uttryck för en insikt om att 

1862 års kommunala styrelse- och rösträttsreform inte innebar några möjligheter 

för dem att påverka stadens styrelse. Och varför då ens försöka. 

    Också i valet 1864 röstade stadens socioekonomiska elit på varandra. Denna 

gång står det ingenting i pressen om något valmöte, vilket inte med nödvändighet 

betyder att ett sådant inte hölls. Men det är rimligt att anta att diskussioner röran-

de de nya kandidaterna och utlottades eventuella omval fördes i de kretsar och 

forum där detta samhällsskikt träffades. Sammantaget förstärks bilden av en 

mindre grupp personer, med relativt många röster, som röstade in varandra i 

stadsfullmäktige.  

    Och precis som i rådmansvalet 1859 och i stadsfullmäktigevalet 1862 röstade 

ingen av kandidaterna på sig själv. 

 

 

Östersund i perspektiv 
Hur ska då valdeltagandet i stadsfullmäktigevalen 1862 och 1864 betraktas? Tyd-

ligt är att socioekonomiskt starka grupper röstade i avsevärt högre utsträckning än 

socioekonomiskt svaga. Något som delar av tidigare forskning, exempelvis Johans-

son och Westerlund, också pekat på. Däremot var valdeltagandet i Östersund, 

såväl bland dem med få som dem med många röster till sitt förfogande, högre än i 

andra städer, vilket är en intressant notering. Därtill organiserade delar inom det 

så kallade småfolket ett gemensamt röstande vid stadsfullmäktigevalet 1862. Syftet 

var att påverka valutgången i en riktning som de ansåg önskvärd. Ett liknande 

exempel har inte tidigare forskning visat upp. Det behöver inte betyda att någon-

ting sådant inte kan ha förekommit i andra städer. Oaktat detta är denna tidiga 

politiska organisering, vilken kan liknas vid en partibildning, bland arbetare och 

betjänte intressant. Dels bröt deras agerande mot den rådande politiska kulturen. 

Enligt den skulle en kandidat väljas utifrån sin redlighet och kompetens, och inte 

som förespråkare för ett visst politiskt program eller vissa politiska intressen.58 

                                                 
56 I valet 1864 deltog gratialisten Jonas Berg (1), skoarbetaren Nyberg (3), svarvaren Anders 

Andersson(3), målaren Olof Solberg (4), arbetare Petter Backéus (4), arbetskarl Göran (Georg) 

Göransson (3), arbetaren Erik Jonsson (4) och fältjägaren Jan Svensson (4) 
57 Traktör P O Jonsson(117 röster från 9 röstande) och målarmästare Moberg (43 röster från 1 röstanden). 
58 Se Börje Harnesks artikel i denna antologi. 
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Historikerna Sven Ulric Palme och Ernst-Folke Lindberg menade till och med att 

allt som liknade någon form av partiväsende ansågs som ”något moraliskt förkast-

ligt”.59 Detta är en intressant problematik, eftersom den rådande hegemonin var 

borgerlig. Själva definitionen och sinnebilden för denna redliga och kompetenta 

person var en man ur samhällets socioekonomiska elit. Med andra ord var det mer 

eller mindre omöjligt för någon ur samhällets lägre skikt att kvalificera sig för poli-

tiska uppdrag. Normen var satt för att tjäna samhällets politiska, ekonomiska och 

sociala toppskikt. Dels reser den frågor som: vilka var de drivande bakom detta, 

vilka politiska och ideologiska grundvalar utgick de ifrån och hur organiserade de 

sitt valarbete inför det stundande valet? Tyvärr kan vi inte få svar på dessa frågor, 

eftersom det inte finns något källmaterial att söka svaren i. 

    Arbetarnas och betjäntes försök misslyckades.  Några uppenbara representanter 

för denna socioekonomiska grupp röstades inte in i stadsfullmäktige. Detta miss-

lyckande fick också negativ effekt på dessa väljargruppers deltagande i nästkom-

mande val. När de erfor hur den graderade rösträtten fungerade i praktiken för-

svann illusionen hos de lägre klasserna om reformens demokratiska möjligheter.  

    Vad gäller frågan om politisk rekrytering till fullmäktige skilde sig inte Öster-

sund från någon annan stad i Sverige. Det var stadens socioekonomiska elit som 

besatte stadsfullmäktigesalens stolar. I Östersund kom således det gamla bur-

skapsägande borgerskapet i alla fall inledningsvis att dominera fullmäktige. 

    I de val som artikeln behandlar röstade ingen av kandidaterna på sig själv. Detta 

var ett uttryck för en politisk kultur och norm som hade sina rötter i tiden före år 

1862.60 Det ansågs inte lämpligt att visa sig angelägen om att få bli vald, och det 

ansågs tarvligt och anstötligt att rösta på sig själv. Kandidaten skulle nästan mot-

villigt gå med på att ställa upp, men gjorde det bara därför att "alla" krävde det. Ett 

utryck för denna norm är Umebladets deklaration inför valet 1868 rörande vad som 

kännetecknade en lämplig kandidat: ”Då de bästa böra utses, förråder den, som 

gör sig mycken möda för att bliva invald, en förmätenhet som ensam är tillräcklig 

att utestänga honom”.61 I detta sammanhang ska det nämnas att fram till 1862 var 

valen i den allmänna rådstugan öppna, vilket säkerligen bidrog till utvecklandet 

av normen att den kandiderade inte skulle rösta på sig själv samt verka allt annat 

än intresserad av det eventuella uppdraget. Efter 1862 var stadsfullmäktigevalen, 

om någon så begärde, hemliga. Inledningsvis fortsatte valen på sina håll, bland 

annat i Östersund, att vara öppna. Men relativt snart etablerades valhemligheten 

som praktik, och frågan som inställer sig mot denna bakgrund är: hur stark stod 

sig normen om att inte rösta på sig själv när ingen kunde se vilka kandidater en 

stadsfullmäktigekandidat röstade på? 

                                                 
59 Sven Ulric Palme & Ernst-Folke Lindberg, Hundra år av kommunalförfattningar 1862–1962 (Stockholm 

1962) s. 103. 
60 Börje Harnesk har vid genomgångar av röstningslistor et cetera vid val förrättat i allmänna rådstugan 

i flera norrländska städer, tiden före 1863, konstaterat att ingen kandidat röstade på sig själv.  
61 Umebladet 11/12 1868. 
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    Avslutningsvis, politiskt deltagande, valdeltagande och vad som styr detta, är 

centrala frågeställningar inom statsvetenskapen.62 Inom den disciplinen är det få 

forskningsområden som är så utforskat som detta. Också inom ämnet historia har 

det gjorts en del valforskning, och då främst om politiskt deltagande. Däremot har 

det inte gjorts några större undersökningar som över en lång tidsrymd studerat 

valdeltagandet, valdeltagandets förutsättningar samt mekanismerna bakom väl-

jarnas beslut att rösta eller inte rösta. Det är mot den bakgrunden som mitt pågå-

ende arbete om valdeltagandet i Härnösand och Östersund, från införandet av 

1862 års kommunala styrelsereform fram till den allmänna och lika rösträttens 

införande 1919, görs.63 Den undersökningen syftar till att klargöra, förklara samt 

öka förståelsen av väljarnas beteende under denna period. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Kimmo Grönlund, Kontext, valsystem och aktivitet: den politiska omgivningens betydelse för valdeltagande i 

Storbritannien och Finland 1918–1999 (Åbo 1999) s. 1. 
63 Dalin (2015). 
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Summary 

 
Väljare, valdeltagande och valda: en studie av stadsfullmäktigevalen i Östersund, 

åren 1862–1864 

(Voters, voter turnout and the elected candidates: A study of city council elections in 

Östersund, 1862–1864) 

 

 

This article examines the initial impact of the 1862 municipal voting reform. The 

town of Östersund is the subject of the case study and the focus is directed on is-

sues such as voter turnout, voting patterns and political recruitment.  

What was the turnout? Inarguably, the socio-economically powerful groups made 

up a greater share of the electorate compared to the socio-economically disadvan-

taged groups; a phenomenon which has been supported in some previous re-

search. In Östersund however, turnout was generally higher than in many other 

Swedish cities.  Furthermore, it can be noted that in the election in 1862 a group of 

workers and public servants organized a collective vote. Similar actions have not 

been reported in previous research. This example of early political organization is 

interesting since the action violated the prevailing political culture whereby the 

candidate would be elected based on their good character and qualifications, and 

not as a proponent of a particular political program or political affiliation.  

Their attempt failed. No obvious representatives of the workers and public serv-

ants were elected to the City Council; undoubtedly his had a negative consequence 

on these voter groups in the 1864 town council elections.  

In the elections under discussion in this article none of the candidates voted for 

themselves which was an expression of a political culture with its roots in the peri-

od before 1862. It was considered vulgar to vote for oneself. On the subject of polit-

ical recruitment to the council Östersund did not differ from other Swedish cities. 

It was the city's socio-economic elite who elected their own representatives. 

 

 

Keywords: municipal voting reform, voter turnout, voting patterns, political re-

cruitment, political cultur 
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Norrlandsfrågan och Sveriges väl* 

 

Svenbjörn Kilander 

 

 

Inledning  
Från 1800-talets mitt till första världskrigets utbrott förändrades det svenska sam-

hället radikalt, ekonomiskt, socialt och ideologiskt. Vid periodens slut hade det 

agrara landet i Europas norra periferi kommit att betraktas som en självklar del av 

de framåtsyftande staternas gemenskap. Metamorfosen bör förstås mot bakgrun-

den av den teknologiska revolutionen, en förutsättning för både en snabbt växande 

exportindustri och en omvälvning av inhemsk konsumtionsvarumarknad. Till det-

ta bör läggas också de allt intimare banden mellan politik och näringsliv, inte säl-

lan till ackompanjemang av en mer eller mindre officiellt påbjuden nationalism där 

drömskt tillbakablickande hade ersatts med vad Hans-Ulrich Wehler så träffande 

har benämnt ”Wirtschaftsnationalismus als Entwicklungsideologie”.1  

    En förutsättning för det svenska samhällets transformation var ett fungerande 

kommunikationsnät, som i väsentlig grad krympte tidrummet till producenters 

och konsumenters gagn. Det gamla Sverige hade i näringsgeografiskt hänseende 

varit heterogent, bestående av från varandra mer eller mindre åtskilda marknader. 

Det nya Sverige fick uppleva ett hastigt anlagt nät av stambanor, som förenade 

nord och syd med öst och väst, sekunderat av ett allt finmaskigare system av biba-

nor. En i sammanhanget viktig del utgörs av flottlederna, allmänna och enskilda. 

Vid ingången till det tjugonde seklet hade de stora Norrlandsälvarna med biflöden 

och biflödens biflöden länkats samman till ett komplext system för transport av 

Norrlands ”slumrande millioner”, väckta till liv när industrialismen svepte in över 

landet.  

    Karaktäristiskt för perioden är också den demografiska förändringen, när svens-

ka folket började röra på sig, inom landet och över haven. Emigrationen till Ameri-

ka är kanske det mest spektakulära i sammanhanget. Den första stora vågen av 

utvandrare får ses mot bakgrunden av nödåren kring år 1870 då drygt 100 000 män 

och kvinnor flydde över Atlanten. Kulmen nåddes under 1880- och 1890-talen; en 

                                                 
*
 Artikeln har granskats och godkänts av två utomstående sakkunniga enligt Single Blind Peer Review. 

1 Hans-Ulrich Wehler, ”Der Aufstieg des Organisierten Kapitalismus und Interventionsstaates in 

Deutschland”, i H. A. Winker, (red.), Organisierter Kapitalismus: voraussetzungen und Anfänge (Göttingen 

1974). 
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mindre topp kan iakttas strax efter sekelskiftet 1900. Men också folkomflyttningen 

inom landet var påtaglig. Urbaniseringen är ett annat tidens tecken. I tiotusental 

rycktes den svenska landsbygdens män, kvinnor och barn upp med rötterna – för 

att omplanteras i hastigt växande industricentra.  

    Ett annat kännetecken är den skärpta kampen mellan arbete och kapital, under 

perioden allt oftare manifesterad genom motsättningar på arbetsmarknaden. Strej-

ker och lockouter, ibland med inslag av våld, var vanliga i 1900-talets början. Kon-

flikten kan sägas ha institutionaliserats genom bildandet av Landsorganisationen 

år 1898 och Svenska Arbetsgivareföreningen fem år senare. Till bilden av Sverige 

hör även att rösträtten successivt kom att omfatta grupper, som tidigare saknat 

företrädare i riksdagen ur de egna leden. Hjalmar Brantings plats i riksdagen efter 

1896 års val varslade om en ny tid, och redan år 1914 hade Socialdemokratiska 

Arbetarepartiet med sina 83 ledamöter kommit att bli andra kammarens största 

riksdagsgrupp. 

    Man kan således konstatera, att det svenska samhället under 1800-talets andra 

hälft karaktäriseras av uppbrott. Processen var minst av allt smärtfri. Motsättning-

arna skärptes på samfundets alla nivåer. Sålunda kan här iakttas konflikter mellan 

olika näringar, mellan jord och skog, landsbygd och stad, konflikter som utsatte 

samhällsbyggnaden för betydande påfrestningar. Dock bör det ha varit de många 

uttrycken för motsättningen mellan arbete och kapital, som fick ledande företräda-

re för riksdag och regering att frukta för samhällsordningens upplösning. Försva-

rarna av det bestående såg därför framtiden an med bävan, andra åter kunde be-

trakta tecknen i samtiden som löften om en bättre värld. Oavsett vilket kunde man 

vid ingången till det nya centenniet blicka tillbaka på ett halvsekel av snabb ut-

veckling. Det saken ytterst gällde i många riksdagsdebatter och kommittébetän-

kanden var kontrollen över inte bara nuet. Också framtiden måste säkras och vri-

das i en riktning som inte hotade att underminera samhällets fundament.   

    I den följande studien avser jag att analysera några av de debatter, som för-

ändringen gav upphov till. I empiriskt avseende har utgångspunkten tagits i dis-

kussioner om den s.k. sociala frågan, en samlande beteckning för de problem som 

bedömdes vara en direkt följd av industrialiseringsprocessen. Hit räknades bl.a. 

arbetarfrågan och Norrlandsfrågan.2 Den förra sågs i samtiden som den viktigaste 

länken i kedjan av sociala problem; båda syftade till åtgärder till förbättrande av 

arbetarklassens ställning. Med den senare avsågs de ekonomiska, sociala och poli-

tiska frågor som i Norrland blivit följden av trävaruindustrins hastiga utveckling. 

Men den allt överskuggande ambitionen när sociala problem bragtes på tal var att 

säkra den bestående samhällsordningen. I analysen har jag satt särskilt fokus på 

diskussionerna om Norrland. Källmaterialet utgörs av dels debatter i riksdagens 

båda kamrar 1901, dels den s.k. Norrlandskommitténs betänkande från 1904.   

 

                                                 
2 Sociala frågan i Nordisk Familjebok, 2. uppl., bd 26 (Sthlm 1917). 
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Eget hem till Sveriges värn?  

Den 10 juli år 1899 tillsatte Kungl. Maj:t en kommitté med uppdrag att utreda frå-

gan om vilka åtgärder som borde vidtas för ”mindre bemedlade arbetare att på 

landsbygden förvärva sig egna hem”, den s.k. egnahemskommittén. Två år senare 

avlämnades betänkandet.3 

    På en konkret nivå gällde förstås utredningen hur man skulle kunna underlätta 

för arbetaren att komma i besittning av en egen fastighet. Behovet hade blivit akut 

till följd av industriers ständigt växande behov av människlig arbetskraft, menade 

kommitterade. Men man kan också se utredningen och dess förslag som ett direkt 

svar på den känsla av uppbrott och rotlöshet, alienation och främlingskap, som 

kännetecknade den nya tiden. Problemet fick nämligen inte, heter det i betänkan-

det, reduceras till blott och bart en bostadsfråga – arbetaren skulle knytas till tor-

van mer än i fysisk mening. Ägandet av det egna hemmet skulle inge honom ”en 

känsla av trygghet och tillfredsställelse, som inverkar förmånligt på hela hans lifs-

åskådning”. Därtill skulle det utgöra en ”kraftig driffjäder till arbetssamhet och 

sparsamhet”. Arbetarna skulle med andra ord erbjudas möjlighet att leva under 

”lugna, förnöjsamhet alstrande villkor”. Resonemanget avslutades med konstate-

randet ”en bofast, självständig arbetarestam bildar alltid ett tryggt och pålitligt 

element i samhället”.4 

    Hela betänkandet genomsyras av idén om att skapa lugn och fred i en tid av 

social turbulens. Att särskilt arbetarna omfattades av denna omsorg motiverades 

med att de eljest riskerade att hamna utanför samhället, menade det rådande sy-

stemets apologeter. Klassolidaritet, i samtiden gärna uttryckt i termer av nationell 

söndring, borde helt enkelt ersättas med en alla svenskar omfattande gemenskap – 

till överbryggande av tidens motsättningar.5  

 

 

Departement eller verk till nationens väl?  

Till riksdagen 1906 väckte den i samtiden kände socialliberalen Ernst Beckman 

tillsammans med nio andra ledamöter en motion till andra kammaren angående en 

skrivelse till Kungl. Maj:t om inrättande av ett statsdepartement för sociala ären-

den. Beckman tog sin utgångspunkt i ett yttrande av förutvarande statsministern 

                                                 
33 För samtida åsikter om socialpolitik, dess mål och medel, se t.ex. G. H. von Koch, Socialt arbete i dens. 

(utg.) Social handbok (Sthlm 1908); Gustaf Cassel, Socialpolitik (Sthlm 1908); Gustaf Steffen, Sociala studier. 

Försök till belysning av nutidens samhällsutveckling, IV (Sthlm 1906); Rudolf Kjellén, Ett program:nationella 

samlingslinjer (Sthlm 1908). 
4 Egnahemskomitténs betänkande. I. Förslag och motivering (Sthlm 1901), s. 13–14; för en analys av 

riksdagsdebatten om egnahemspolitiken, se Svenbjörn Kilander, Den nya staten och den gamla: en studie i 

ideologisk förändring, Acta. Univ. Ups. 164 (Uppsala 1991); en genomgång av olika ståndpunkter i dis-

kussionerna om egnahemsdebatten redovisas i Edling, Nils, Det fosterländska hemmet: egnahemspolitik, 

småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 1900 (Sthlm 1996). 
5 Detta är ledmotivet i bl.a. Rudolf Kjellén, Nationell samling (Sthlm 1906). Det är för övrigt i detta sam-

manhang som Rudolf Kjelléns lansering av begreppet ”folkhem” måste betraktas för att rätt förstås. 
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Louis De Geer i dennes år 1892 utgivna Minnen: ”Den viktigaste fråga vår stats-

konst har att lösa är förbättrandet av arbetsklassens villkor”. Den s.k. arbetare-

frågan var, menade Beckman, bara till namnet en klassfråga – dess lösning var ”ett 

oundgängligt villkor för hela samhällets välfärd”.6 Från de närmast berörda själva 

kunde man dock välja att se de rådande förhållandena som en stridssignal, en 

uppmaning till alla dem som hungern bojor lagt uppå. Snart skulle uppbrottets 

timma slå, deklarerades taktfast, och det gamla störtas ned i gruset. Denna åkallan, 

detta löfte om att ur mörkret stiga upp mot ljuset upprepades i varje större arbetar-

manifestation vid denna tid. Sammanhållningen i arbetarleden stärktes och bilden 

av en söndrad nation blev allt tydligare. Men om något statsdepartement för socia-

la ärenden blev inte beslutat.7 Inte denna gång.  

    Några år senare väcktes därför frågan om inrättandet av en särskild avdelning 

för sociala ärenden inom civildepartementet. Samhället hade sedan medio av 1800-

talet förändrats på ett genomgripande sätt till följd av industrialismens genom-

brott, konstaterades inledningsvis. Tidigare hade arbetsgivaren stått sina anställda 

nära ”till uppfostran, åskådning och intressen”. I industrialismens tidevarv hade 

den mänskliga arbetskraften blivit en vara, som kunde köpas och säljas efter be-

hag. Detta fick i sin tur till följd att arbetarna blivit hänvisade enbart till varandra 

mot såväl arbetsgivaren som andra sociala grupper – med nationen som största 

förlorare.8 Statsmakterna står överallt inför den svåra uppgiften ”att mildra mot-

sättningarna, utjämna intressekonflikterna och fylla de remnor, som öppnat sig i 

samhällsbyggnaden”, slog därför kommitterade fast. Kanske var det Internationa-

lens strof om ”arbetare, i stad och på landet, en gång skall jorden blifva vår – när 

fast vi knutit brodersbandet”, som påminde departementalkommitterade om till-

ståndet i konungariket Sverige. Redan kampsångens namn torde för övrigt ha sänt 

kalla kårar längs ryggen på dem som predikade den nationella samlingens evange-

lium. Den slutsats som drogs var att endast en fast och stadig hand kunde befordra 

”hela samhällets trefnad, välfärd och helsa”. Den fasta handen var Staten. Och med 

1913 års ingång inledde socialstyrelsen arbetet med att fylla sprickorna i samhälls-

byggnaden.  

                                                 
6 MAK 1906:76. Följande ledamöter stod som medmotionärer: redaktören Lars G. Broomé (lib. saml.), 

bleckslagarmästaren Herman Kvarnzelius (lib. saml.), advokaten och senare statsrådet Jacob Larsson 

(lib. saml.), telegrafkommissarien Martin Nyström (lib. saml.), folkskolläraren Magnus Sundström (lib. 

saml.), medicinprofessorn Curt Wallis (lib. saml.), IOGT:s chef Edvard Wawrinsky (lib. saml., senare 

soc. dem.) och  medicinalrådet Richard Wawrinsky (lib. saml.). Bland dem som instämde i motionens 

syfte fanns representanter för olika grupperingar i riksdagen, t.ex. Hjalmar Branting (soc. dem.), redak-

tören Jakob Byström (lib. saml.), generalpostdirektören Edvard von Krusenstjerna (vilde) och Visbybis-

kopen Henning von Schéele (nationella framstegspartiet). För Louis De Geers yttrande, se dens. (II) 

(Sthlm 1906), s. 298. 
7 KU avstyrkte motionen, se KU 1906:6, s. 7–8. För debatterna i riksdagen, se FK 1906:II:37, s. 53–56 och 

AK 1906:III:42, s. 2–3. 
8 KMP 1912:108, s. 15ff; ibid., s. 28–30; ibid., s. 79; Särskilda utskottets nr 2, utl, nr 1 (1912), s. 2–3; för 

debatterna i riksdagen, se FK 1912:III:34, s. 51–53; AK 1912:IV:40, s. 14–15. 
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    Av diskussionen om ett statligt verk med ett övergripande ansvar för de många 

sociala problem, som följt i industrialiseringens spår, framgår tydligt att det var ar-

betarfrågan och dess lösning som stod högst upp på dagordningen. Liksom i fallet 

med egnahemsfrågan syftade verksamheten primärt till att få till stånd ett nytt 

samhälle på stabil grund, en samhällshelhet utan vare sig sprickor eller rämnor. 

Även i detta betänkande löper visionen om ett socialt tillstånd präglat av harmoni 

som en röd tråd. Att åtgärderna främst gällde arbetarklassen var naturligtvis ingen 

tillfällighet – det var i dess led som förutsättningarna för social turbulens bedöm-

des vara störst. Och det var där som behovet av disciplinering ansågs vara mest 

angeläget.   

    De i det föregående åberopade lösningarna av tidens sociala problem är förank-

rade i en klangbotten, som ger resonans åt samtidens föreställningsvärld. Och det 

är i det sammanhanget som diskussionen om skogsnäringens expansion och dess 

ekonomiska, sociala och politiska konsekvenser från 1800-talets mitt och ett halvt 

sekel framåt bör förstås. Vid ett första påseende kan påståendet förefalla motsägel-

sefullt – vad har väl egna hem och socialstyrelse med skog att göra? Dock är pa-

radoxen skenbar.  

 

 

Land skall med lag byggas. Carl Lindhagens motion  

Den 27 januari 1901 lämnade Carl Lindhagen in en motion till riksdagens andra 

kammare. Syftet gällde lagstiftning mot bolags rätt att förvärva bondejord. Den 

mångfasetterade och i ideologiskt avseende svårfixerade Carl Lindhagen, jurist, 

revisionssekreterare och vid denna tid medlem av Liberala samlingspartiet, inled-

de sin motion med, ”Land skall med lag byggas”, Karl XV:s valspråk och en klas-

sisk liberal devis. Lindhagen konstaterade, att konsekvenserna av avvittringen 

blivit helt andra än de avsedda sedan efterfrågan på trävaror exploderat på 1850-

talet. De betydande skogsbeklädda arealer som staten avhänt sig i syfte att befruk-

ta det norrländska inlandet hade blivit en begärlig handelsvara – ”skogarne erhöllo 

härigenom redan då ett marknadsvärde, som man trettio år förut frånkänt dem för 

all framtid”, konstaterade motionären. Kapitalet fick, fortsatte han, ”sålunda här 

ett lönande arbetsfält och det begagnade sig också smidigt af förhållandena”.9  

    Grunden till böndernas försäljning av antingen hela hemman eller endast rätten 

till avverkning, fortsatte motionären, låg dels i ”deras ringa motståndskraft, sedan 

de en längre tid genom afverkningskontrakten varit i afsaknad af inkomst från 

skogen, dels i lockelsen att genom den lätt fångna skogens afyttring på en gång 

komma i besittning af ett större penningbelopp och dels i det växande nit såg-

verksbolagen af flera skäl allt mera inlägga för skogen”. 

    Det centrala för Lindhagen var att de av Kronan avvittrade skogsskiftena var 

avsedda som stöd för inlandets bönder till jordbrukets – och därmed Sveriges – 

                                                 
9 MAK 1901:142, inalles 40 av kammarens ledamöter stämde in i motionens syfte. 
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förkovran. Så var det åtminstone tänkt. Men syftet hade förfelats då den tidigare 

kronoskogen kunde säljas vidare så snart den kommit i bondens ägo. Principiellt 

gällde det att allmän egendom prisgivits åt enskilda aktörer för att strax därpå bli 

föremål för spekulation. För Lindhagen tycks hela hanteringen ha varit blasfemisk. 

Befolkningen hade till följd av de senaste årtiondenas utveckling råkat i beroende-

ställning till bolagen och dess ”osynliga aktieegare”, som nu kontrollerade stora 

delar av landet. Felet, konstaterade Lindhagen på klassiskt liberalt manér, låg i en 

”lam och oförståndig lagstiftning” som hindrade staten att fullt ut ta sitt ansvar för 

samhället. Statsmakterna hade helt enkelt överrumplats av styrkan i förändringens 

vindar, menade han. I stället för ett ”sakta befruktande regn” hade den kommit 

som ”en stormflod, hvilken sköljer bort gammal kultur och århundradens förutse-

ende”. Staten borde därför ha nöjt sig med att förse bönderna med husbehovsskog. 

Resten kunde då ha fått bli allmänningar, varigenom det allmänna fått sin rätt-

mätiga del i framtida vinster när skogen steg i värde. Frågan om äganderätten 

borde således avgöras efter allmänna, sociala, hänsyn och inte efter ”afverknings-

intressets önskningar”. Med en tidsenlig lagstiftning kunde de mot det allmänna 

begångna oförrätterna sonas, avslutade Lindhagen. 

    Carl Lindhagens resonemang kan, vilket också påpekades av flera talare i riks-

dagens båda kamrar, ses som vilande på två oförenliga ståndpunkter. Å ena sidan 

markerade han sin juridiskt färgade liberala grundsyn, enligt vilken lagstiftning 

var det centrala instrumentet när det gällde för staten att utöva sitt ansvar för sam-

hället. Å andra sidan bleve konsekvensen av den åsyftade lagen ett ingrepp i själva 

grunden för svensk civillagstiftning, den som år 1810 uttrycktes i satsen ”hvarje 

svensk man, till hvilken klass af medborgare han räknas må, är berättigad att för-

värfva och besitta fast egendom och jord inom Svea rike, å land och i stad, af hvad 

natur som helst”. Dock; för inkonsekvens kan man minst av allt beskylla Lindha-

gen. Kärnan i hans resonemang var att en obsolet lagstiftning gjorde det omöjligt 

för staten ta sitt samhällsansvar. Om land skulle med lag byggas, måste därför 

denna anpassas till de rådande förhållandena. Som det nu var, menade Lindhagen, 

fortfor staten genom sin underlåtenhet att aktivt försvara allmänintresset, till vilket 

bönderna som ledande företrädare för landets modernäring räknades, mot privat-

intressen i form av skogsbolag. Genom sin underlåtenhet att bidra till ”de olika 

intressenas harmoni” hade staten kraftigt åsidosatt sin plikt gentemot samhället. 

För en liberal själ var detta oacceptabelt också kring sekelskiftet 1900.  

    Lindhagens perspektiv är den oväldige ämbetsmannens, juristens med principer 

om rättvisa som rättesnöre. Men han är också liberalen, som kräver statens tagande 

av samhällsansvar. Som sådan argumenterar Lindhagen på ett näst intill idealty-

piskt sätt – land skulle med lag byggas.  

    Motionen remitterades till lagutskottet, vars utlåtande med reservationer blev 

föremål för debatt i riksdagens båda kamrar i slutet av maj månad 1901. I sitt utlå-

tande hemställe utskottet att Lindhagens motion måtte avslås, men öppnade sam-

tidigt för möjligheten att låta utreda hela den s.k. Norrlandsfrågan.  
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Vems är Norrland?  

Lindhagens förslag att lagstifta mot bolagens köp av bondejord vann livlig anklang 

i riksdagens båda kamrar. Detsamma gällde lagutskottets utlåtande, som rekom-

menderade avslag. Meningsutbytena i talarstolen blev därför både många och 

långa. Mot bakgrunden av att flera av debattörerna själva upplevt samhällets kon-

vulsioner kunde en och samma talare ställa förändringarna i relief mot egna erfa-

renheter. Riksdagens behandling av Norrlandsfrågan kom därför att präglas av ett 

stort engagemang från ledamöternas sida. Ur en aspekt står således två läger mot 

varandra, de som förespråkade förbud och de som inte gjorde det. Men dikotomin 

gäller endast den av Lindhagen föreslagna handlingsrekommendationen. Granskar 

man däremot den verklighetsbeskrivning och de värderingar, som talarna utgick 

ifrån i sina anföranden, kan analysen fördjupas. Fram träder då ett komplex av på-

ståenden och värdeomdömen, som gör det möjligt att sätta in anförandena i en 

samtidens föreställningsvärld, den kontext som utgör debattens ideologiska ramar. 

Genom att sålunda tränga in under ordens ”skal” kan innebörden i enskilda ytt-

randen fixeras och avkrävas innehåll som annars vore oåtkomligt. 

    Bland andra kammarens ledamöter som instämde i Lindhagens krav på lagstift-

ning fanns ett brett spektrum av värderingar. Teodor Zetterstrand, liberal rådman i 

Norrköping, menade att det föreslagna förbudet var långtgående. Men, tillade han, 

”utomordentliga förhållanden” kräver ”utomordentliga lagstiftningsåtgärder”. I 

hans anförande instämde ytterligare 19 ledamöter, varav 12 hemmansägare, två 

godsägare medräknade, och vardera en historieprofessor, adjunkt, bankman, hov-

slagare, redaktör, sjökapten och kyrkoherde. Den geografiska spridningen var 

liksom ledamöternas sociala hemvist påtaglig. Inklusive Zetterstrand hade 12 sin 

hemvist i något av Götalandskapen, fem kom från Svealand och tre från Norr-

land.10  

    På samma linje som Zetterstrand var liberalen Magnus Höjer, historielektor vid 

Södra Latin, inne när han slog fast att det var en ”för staten rent af bjudande pligt 

att reglerande ingripa i de norrländska förhållandena”. Bekännande sig till ”stats-

socialismen” förklarade han, att ”om statens väl ovilkorligen fordrar, att den må 

gripa in i den enskildes egande- och nyttjande rätt”, må det ske.11  

    Söderhamnsrektorn och liberalen Julius Centerwall talade likaså för Lindhagens 

förslag, därvid åberopande nödvändigheten av att bibehålla ett ”sjelfegande bon-

destånd i Norrland. Ett sådant bondestånd är dock landets kärna och märg”.12 

Lantbrukaren Adolf Wiklund, också han liberal, från västerbottniska Nordmaling 

uttalade sig på snarlikt sätt när han påpekade det betänkliga i att de självägande 

bönderna var på utgång, vilket utgjorde en både social och ekonomisk fara: ”för 

                                                 
10 AK 1901:41, s. 13. 
11 AK 1901:41, s. 42–43. Johan Eriksson i Vallsta, hemmansägare på hälsingebänken, pläderade också 

han för lagstiftning, se härom AK 1901:41, s. 17.  
12 AK 1901:41, s. 14. 
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Norrland gifves ingen lycklig framtid, om der icke finnes ett jordbruk och en jord-

brukande befolkning; ytterst är dess framtid derpå beroende.”13  

    Henrik Fredholm, liberal civilingenjör på Stockholmsbänken, slog inledningsvis 

fast att staten måste ha rätt att ingripa i den fria äganderätten – när den kommer ”i 

strid med samhällets sanna intressen”.  Dock var det inte vare sig de självägande 

böndernas väl och ve eller skogsbolagens framfart i sig, som han satte i fokus. I 

stället ägnade han större delen av sitt anförande åt ”utländingen”, som strävade 

efter att ”på skogen tjena så mycket pengar som möjligt” för att därefter investera 

vinsten i hemlandet. Att svenska pengar hanterades på detta sätt, var en styggelse 

för Fredholm.14 Att skogshemman kom i ”utländingars” händer var trots allt det 

minst farliga i sammanhanget. Värre var att främmande makt därigenom etablera-

de intressesfärer i vårt land, vilket på sikt kunde leda till intervention till förmån 

för de egna undersåtarna. Den faran, hette det avslutningsvis, är förtjänt av den 

allra största uppmärksamhet.15 

    Den socialliberale skriftställaren Adolf Hedin lyfte också han ett varningens 

finger mot det utifrån kommande hotet. Ett alltför stort utländskt ägande av 

svensk egendom gör det ”så mycket lättare för utländingen att inkräkta en del af 

Sveriges mark utan att behöfva gripa till svärdet”. Och med följande retoriska frå-

ga avslutade han sitt anförande: ”hvad kommer då att stå qvar af den svenska folk-

friheten?”.16  

    De som yttrade sig mot lagstiftning var färre till antalet. De två mest framträdan-

de debattörerna i andra kammaren var konsul Theodor Lundgren i Strömstad, 

konservativ, och grosshandlare Ernst Meyer, liberal, i Karlshamn, året därpå fi-

nansminister i Gustaf Boströms andra ministär. Lundgren argumenterade kraftfullt 

utifrån ett principiellt resonemang om äganderätten, som han menade var hotad 

om lagförslaget godkändes. Kritisk var han också till tanken på att Norrland skulle 

särbehandlas på andra landsdelars bekostnad.17 Meyer lyfte å sin sida fram vad 

som från hans horisont uppfattades som romantiskt svärmeri – ”man kan väl icke 

säga, att jordbruksarbetaren blifver mera hemlös, om han är i bolagens tjänst, än 

om han är i böndernas”. Vidare gick han emot dem som drömde sig tillbaka till 

gamla goda tider. Men, förklarade han, ”nu finnes det ingen, som vill underkasta 

sig ett så oerhördt arbete, som lantbrukarne på 1820-talet måste underkasta sig”. 

                                                 
13 AK 1901:41, s. 16; kyrkoherden i Vilhelmina, Lars Dahlstedt, lyfte likaså fram faran för att de 

självägande bönderna skulle försvinna, ”den största olycka, som kan hända den nordliga halfvan af 

Sverige”. Nils Boström, hemmansägare i Burträsk och Georg Kronlund, häradshövding i Torneå, in-

stämde. AK 1901:41, s. 44.  Liknande åsikter lyftes fram av Carl Öberg, lantbrukare i ångermanländska 

Domsjö, som talade om ”bolagsväldets … menliga inverkan på allmogeklassens ställning”. AK 1901:41, 

s. 48–49.  
14 AK 1901:41, s. 33. 
15 AK 1901:41, s. 34. 
16 AK 1901:41, s. 40. 
17 AK 1901:41, s. 6–7. 
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Dessutom, fortsatte han, har priserna på arbetskraft ökat sedan dess. Att då få till 

stånd ett lönsamt jordbruk i Norrland skulle kräva alltför stora uppoffringar.18 

    En tredje argumentationslinje från andra kammarens debatt företräddes av 

Hjalmar Branting. Som socialdemokratiska partiets ende representant i riksdagen 

stod han för värderingar och definitioner som tydligt skilde sig från övrigas. Dock 

slöt han ”lifligt” upp bakom Lindhagens rekommendation till handling. På ett plan 

delar han också dennes verklighetsbeskrivning – förhållandena i Norrland var ett 

resultat av industrialismens genombrott. Men där slutar likheterna.19  

    Branting hade, deklarerade han, begärt ordet på uppmaning av norrländska 

arbetare, som drabbats av rättslöshet och självhärskardöme, som ”råder hvar helst 

bolagsväldet får innästla sig”. Sålunda kunde arbetarna göra gemensam sak med 

alla, som önskade bekämpa detta välde. Men han såg definitivt inte något värde i 

att säkra just de självägande böndernas ställning. För Branting var konflikten mel-

lan arbete och kapital grundläggande, vilket inte minst uttrycks i samband med 

hans erinran om de våldsamma demonstrationerna mot Åkarpslagen i Sundsvalls-

distriktet två år tidigare. Som socialdemokrat i tidigt 1900-tal kunde han åberopa 

Karl Marx determinism när han utvecklade socialdemokratins inställning till sak-

frågan: ”de nödvändiga samhällsfacerna låta sig visserligen icke öfverspringas, 

men man kan dock mildra födslovåndorna för det nya samhället”. Den förbudslag 

som Lindhagen hade föreslagit lät sig således förena med en ”mildring af de li-

danden, som kapitalismen bringar”.20 

    Debatten i riksdagens första kammare var av delvis annat slag, även om man 

också här tydligt markerade frågans sociala karaktär. Fredrik Östberg, konservativ 

industrialist och en av männen bakom Svenska Arbetsgivareföreningen, menade 

att frågan i första rummet var social.21 Ämbetsmannen Jakob Berlin, sekreterare i 

Överståthållareämbetet, underströk likaså problemets sociala sida. Därtill uttryckte 

han i klartext ägandets betydelse för samhällets stabilitet. När böndernas självstän-

dighet försvinner för att ersättas av beroende – hur går det då med laglydnaden, 

sedligheten och med idogheten liksom med vårdnaden om hus och hem, frågade 

han retoriskt.22 Den konservative Theodor af Ekenstam, häradshövding på Got-

land, förde ett snarlikt resonemang. Och han var tydlig med att Norrlandsfrågan 

var en ”allmängiltig svensk fråga”. Tillåts utvecklingen fortgå blir snart den tidiga-

re burgna landsbygdsbefolkningen till ett jordbruksproletariat, varnade han. 

Grunden för ”svensk lycka, styrka och sjelfständighet” ligger i värnandet av grup-

pen självägande bönder, slog han fast.23 Kyrkoherden i skånska Frillestad, Per Sö-

                                                 
18 AK 1901:41:31– I Meyers anförande instämde sundsvallsgrosshandlaren Magnus Arhusiander och 

Tage Gussing, rådman i Ystad. 
19 AK 1901:41, s. 46. 
20 AK 1901:41, s. 47–48. 
21 FK 1901:33, s. 22. 
22 FK 1901:33, s. 5. 
23 FK 1901:33, s. 2–4. 
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rensson, gick på samma linje. Trots att jordbruket i Norrland aldrig kan bli huvud-

näring var det, menade han, ”i hög grad vigtigt, att der finnes en sjelfegande be-

folkning”.24 

    Utan att explicera sin principiella ståndpunkt hänvisade en av de tongivande i 

kammaren, godsägaren Hugo Tamm på Fånöö slott i Uppland, konservativ, till att 

det på många håll i Norrland var omöjligt att bedriva ett rationellt och bärkraftigt 

jordbruk. Denne uttryckte därför ”ett bestämdt tvifvel om att det i allmänhet är 

möjligt der uppe att bryta mark, dika och bekosta åbyggnader och sedan lifnära sig 

på jorden ensamt”. Det var, fortsatte han, helt enkelt omöjligt att ”på denna karga 

jord och under detta klimat … frambringa hvad som fordras för att folk med nuti-

dens fordringar på lifvet der skall kunna lifnära sig”.25 I samma anda yttrade sig 

Adolf Unger, godsägare i Dalsland, när han deklarerade att Norrland lämpar sig i 

huvudsak för skogsbruk och bergsbruk, vilka därför helt naturligt tillsammans 

borde tillåtas vara landsdelens huvudnäringar.26 

    Liksom i andra kammaren fanns ledamöter i första som i Norrlandsfrågan såg en 

ny försvarsfråga. Men inte primärt mot yttre fiender, utan mot inre missförhållan-

den. Om utvecklingen får fortsätta, menade till exempel den östgötske godsägaren 

Pontus af Burén, konservativ, i ett inlägg späckat med antikapitalistisk retorik, 

kommer de självägande bönderna i Norrland att förvandlas till ett proletariat, 

”från vilket fosterlandet värkt bort”.27 

    Det var tre ledamöter med gedigen juridisk bakgrund, som i sin argumentering 

mot lagstiftning kom att föra principiella resonemang utifrån äganderätten. Enligt 

den konservative Pehr von Ehrenheim, riksbanksfullmäktig och brukspatron, gick 

det lindhagenska lagförslaget stick i stäv mot den svenska lagstiftningens grund-

läggande principer.28 Ernst Trygger, professor i processrätt vid Uppsala universi-

tet, var utförligare i sitt inlägg. Två allmänna intressen rymdes i Norrlandsfrågan, 

menade han. Å ena sidan var det betydelsefullt att den självägande jordbruksbe-

folkningen bevarades och jordbruket utvecklades. Å den andra fick inte, vilket 

skulle bli följden om förbudslagen antogs, trävaruindustrin hämmas i sin utveck-

ling, av ”enorm betydelse” för vårt land.29 Den tredje var Hugo Blomberg, stats-

rättsprofessor i Uppsala, som i likhet med kollegan Trygger med emfas hävdade 

att den föreslagna lagen stod i strid mot ”sunda rättsgrundsatser”.30 

    En synpunkt som framfördes av flera talare var kravet på en grundlig utredning 

av Norrlandsfrågan. Landshövdingen i Jämtlands län, friherre Knut Sparre, var en 

av dem.31 Samma krav förde Olof Björklund, konservativ, fram, godsägare och 

                                                 
24 FK 1901:33, s. 12–14. 
25 FK 1901:32, s. 51–53. 
26 FK 1901:33, s. 8. 
27 FK 1901:32, s. 49–51. 
28 FK 1901:33, s. 19. 
29 FK 1901:32, s. 56–58. 
30 FK 1901:33, s.19. 
31 FK 1901:33, s. 49. 
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sågverksägare i jämtländska Oviken.32 Ytterligare en som krävde att frågan utred-

des var Axel Asker i Umeå, vid tiden för debatten tf landshövding i Västerbotten.33  

    De animerade debatterna i kamrarna mynnade ut i att riksdagen i en skrivelse 

av den 1 juni 1901 hemställde att Kungl. Maj:t måtte låta utreda ”huruledes den 

sjelfegande jordbrukande befolkningens ställning i Norrland och Dalarne kunna 

vidmakthållas och stärkas och jordbrukets utveckling i nämnda landsdelar befräm-

jas”. Den 7 juni fattades beslutet om att tillsätta vad som kom att benämnas Norr-

landskommittén. 

    I kommittén ingick landshövdingen i Östergötlands län, greve Ludvig Douglas, 

sekreteraren i överståthållareämbetet Jakob Berlin, hemmansägaren Jöns Bromée, 

häradshövdingen Hjalmar Claësson, chefen för lantbruksstyrelsen Melcher von 

Feilitzen, brukspatronen Frans Kempe, Carl Lindhagen, häradshövdingen i Torneå 

Georg Kronlund, byråchefen i domänstyrelsen Edvard Kinberg, verkställande di-

rektören i Iggesunds AB Arvid Lindman och lantbrukaren Adolf Wiklund. Till 

sekreterare utsågs juristen och sedermera justitierådet Louis Améen. 

 

 

Norrlandskommitténs betänkande  

Den 27 oktober 1904 avlämnade kommitterade sitt slutgiltiga betänkande. Betän-

kandet är förankrat i en internationell historisk tillbakablick författad av Louis 

Améen. Syftet är, skriver han, att redovisa den ”verldshistoriska bakgrund” mot 

vilken förhållandena i Norrland bör betraktas för att rätt förstås. Så följer en längre 

exposé som tar läsaren med genom årtusendena. Redan profeten Esaias förbanna-

de dem som samlade på sig den ena gården efter den andra, inledde Améen. Och 

hos de gamla grekerna varnade Aristoteles för sambandet mellan latifundiesyste-

met och det egna landets svaghetstillstånd – ”ej långt derefter blef det försvagade 

Sparta en romersk provins”. Utvecklingen i antikens Rom var snarlik – ”bon-

deståndet började försvinna och de stora, af slafvar skötta jordbesittningarna (bör-

jade) att alltmera utbreda sig”. Améens konkluderande anmärkningar med avse-

ende på lärdomarna från äldsta tider blev mot den bakgrunden följande. Det var, 

menade han, ovedersägligt så att stora jordägares alltför stora frihet i förhållande 

till statsmakten ledde till civilisationers undergång. Under medeltiden och långt in 

i modern tid kunde samma tendenser iakttas. Än idag, påpekade Améen, lider 

Italien av att självägande bönder saknas i vidsträckta områden – där ”agrariska 

oroligheter höra till ordningen för dagen”. Också i England var dessa tecken tydli-

ga, fortsatte han. Där hade ett betydande antal självägande bönder trängts undan 

av affärsmän, som gjort sig förmögenheter på landets hastiga industrialisering. 

Och tillsammans med religiösa motsättningar ledde bondeståndets utarmning på 

Irland till ”allvarsamma våldsdåd och oroligheter”. Améen slutade sin redogörelse 

                                                 
32 FK 1901:33, s. 40. 
33 FK 1901:32, s. 25–27. 
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med konstaterandet att det var en statens plikt att ha uppsikt över hur jorden för-

delades ”för att i tid förekomma de sociala vådor”, som kunde bli resultatet av allt 

för stora rubbningar på området.34  

    Louis Améens syn på följderna av de självägande böndernas utplånande är otve-

tydig. Alltsedan äldsta tid fanns ett klart samband mellan å ena sidan allmogens 

tillstånd och civilisationers och folks förmåga till överlevnad å den andra. Starka 

självägande bönder borgar för nationens välmåga; ett svagt bondestånd garanterar 

dess undergång. En röd tråd i den améenska historieskrivningen är att en under-

tryckt allmoge leder till social oro. En annan genomgående tanke är att statsmakten 

är den enda aktör som genom historien ägt makt och myndighet att undanröja 

dessa hot mot samhällsbyggnadens hela stabilitet.  

    Så kunde nutid förankras i dåtid i Norrlandskommitténs betänkande. Och så 

kunde en vision om framtiden bli till ett levande element i det tidiga 1900-talets 

föreställningsvärld. I det närmast följande kommer analysen att riktas mot verklig-

hetsbeskrivningen, omvärldsanalysen, och de definitioner och värderingar som 

uttrycks i betänkandet. Analysen gäller även de handlingsrekommendationer som 

formulerades för att bemästra de sociala problemen för dagen. Men framför allt 

gäller den uppfattningen om vad som borde göras för att ta kontroll över morgon-

dagen. 

    Ett huvudvillkor för jordbruks drivande är intresset för saken, slogs fast inled-

ningsvis.35 När trävarurörelsen hastigt bröt in i Norrland påverkades detta nega-

tivt, delvis till följd av att arbete med jorden började anses ”mindre hedersamt”. En 

konsekvens därav blev att ungdomens håg ”vändes alltmera från det ensliga, en-

formiga och sträfsamma arbetet med plog och lie till det rörliga och mera omväx-

lande lifvet bland arbetarskarorna i timmerskogarne eller efter elfstränderna vid 

vårflottningarne”. Och när sonen lämnade fädernegården blev även fadern ”håg-

lös”. En annan orsak till att jordbruket i just Norrland tedde sig mindre attraktivt 

var att landsbygdens folk kände dels ”längtan efter trakter, som äro bättre gynna-

de af naturen”, dels längtan efter drägligare levnadsvillkor – i staden. Kort sagt: 

det strävsamma livet i de norrländska skogsbygderna hade på flera håll ”under-

gräft lusten för jordbrukets utöfvande”.  

    När det gäller kommitterades syn på de ekonomiska konsekvenserna av bola-

gens fastighetsförvärv återkommer snarlika orsakssamband. Om arrendatorer på 

ett bolagsägt hemman sägs t.ex. att sönerna inte ”gerna vilja qvarsitta å gården, 

                                                 
34 Underdånigt betänkande afgifvet af komitén för utredande af frågan ’Huruledes den sjelfegande 

jordbrukande befolkningens ställning i Norrland och Dalarne må kunna vidmakthållas och stärkas och 

jordbrukets befrämjande i nämnda landsdelar befrämjas’ (Norrlandsutredningen), II (Sthlm 1904) s. 47–

48, 49–50, 51–53, 61–62, 79. 
35 Den närmast följande framställningen bygger på den så kallade Norrlandsutredningens betänkande, 

se Underdånigt betänkande afgifvet af komitén för utredande af frågan ’Huruledes den sjelfegande 

jordbrukande befolkningens ställning i Norrland och Dalarne må kunna vidmakthållas och stärkas och 

jordbrukets befrämjande i nämnda landsdelar befrämjas’ (Norrlandsutredningen). I. Betänkande, 

(Sthlm 1904) s. 27–31; 38–40; 44–45; 49–51; 55–64. 
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som de icke med visshet kunna påräkna att få öfvertaga”. Och när sönerna väl har 

övergivit fastigheten inverkar detta negativt på faderns/arrendatorns ”arbetsifver”. 

I det läget blir krisen uppenbar – hur då finna en person lämplig att överta arren-

det? Svaret levereras omedelbart: ofta får man nöja sig med lösarbetare med ”föga 

lust för ett ordnadt lif” och som rent av ”finner större smak” för arbete med skogen 

än med jorden.  

    En orsak till att jordbruket i Norrland drogs med betydande problem förlägger 

således kommitterade till att ”håg”, ”längtan”, ”lust” och ”arbetsifver” övergivit 

inlandets allmoge. Men bakom detta förhållande dolde sig industrialiseringen, som 

inverkat i hög grad menligt på befolkningens seder och bruk. Bolagens fastighets-

förvärv bedömdes som mycket allvarligt, dock inte primärt ur ekonomisk syn-

punkt. Det finns nämligen, heter det fortsättningsvis, aspekter ”som för en stat äro 

af mycket mera vital betydelse”. Och det var frågans sociala sida – hotet om bonde-

ståndets utplåning. Argumentationen för denna tes är omfattande. 

    För det första utgör de självägande bönderna folkets fysiska reserv, detta då 

bönderna ”lefver i ett slags organiskt samband med naturen”, i sin tur en garanti 

för att ståndets blod hålls friskt. Odalmannen är inte påverkad av den hetsiga 

kamp för tillvaron som präglar städers och industriorters människor. Delvis därför 

är bondens arbete hälsosammare än industriarbetarens. Han är även självständiga-

re än denne, vilket skapar ett ”temperament utmärkt för seg uthållighet och mot-

ståndskraft”. Det var till och med så, heter det vidare, att ett folk med övervägande 

bönder nästan aldrig åldras. Stads- och industribefolkningen var däremot utsatt för 

en ”fortgående fysisk och andlig degenerering” som på sikt skulle leda till under-

gång – om det inte tillfördes friskt blod genom inflyttning från landsbygden. Slut-

klämmen på detta det inledande resonemanget kunde därför formuleras tvärsä-

kert: ett land utan bönder är ett land utan framtid! 

    För det andra hörde till böndernas många företräden, att de utgjorde det bästa 

materialet till svenska försvaret, menade kommitterade. Inte bara till följd av en i 

allmänhet bättre fysik än stadsbon. Nej, genom hela sin verksamhet var bonden i 

bokstavlig mening knuten till fosterjorden. Därför hade han en ”mycket mera ut-

präglad individuell samhörighetskänsla med den egna torfvan, en känsla, som är 

af oöfverskådlig betydelse, då det gäller att fostra en här med sann nationalanda”. 

    Och för det tredje var bondeståndets ”sega fasthållande vid traditionen samt 

omsorgsfullt pröfvande betänksamhet gent emot alla nyheter”, väl så viktiga egen-

skaper hos en befolkning. Genom denna allmänna konservatism ges en ”välbehöf-

lig stadga åt samhällsskicket gent emot en under mera tryckta förhållanden lef-

vande stads- och industribefolknings begär efter förändringar”. Därtill utgjorde 

bondeståndet en hälsosam motvikt även mot ”storkapitalism och byråkrati”. 

    Betänkandets inledning är i stora stycken en lovsång till bonden i allmänhet och 

den svenske bonden i synnerhet. Både som individ och kollektiv framställs han 

som omistlig för samhället, dess stabilitet och lycka. Och för dess framtid. En 

omisskännlig Blut-und-Boden-mystik genomsyrar resonemangen. Sprungen ur 
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jorden lever bonden i ett slags organiskt samband med naturen, som gör honom 

opåverkad av den nya tidens hetsiga kamp för tillvaron. Hans värnande om tradi-

tionen och eftertänksamhet gör honom till ett värn mot en anstormande moderni-

tet. Det är på denna punkt som han har sin kanske största betydelse, hette det. 

Bonden görs helt enkelt till symbol för motståndet mot den alltför snabba sam-

hällsomdaningen och de negativa sociala konsekvenser, som följt i dess spår.  

    Hur gick det då med de bönder som sålde sina hemman? Frågan ägnas också 

den en betydande uppmärksamhet i kommittébetänkandet och skulle väl egentli-

gen kunna besvaras med ett ord: dåligt. Förutom de som stannade kvar som bo-

lagsarrendatorer räknade man med tre grupper f.d. självägande bönder.  

    Den första kategorin flyttade in till städer eller till järnvägssamhällen. Där köpte 

de sig gårdar och inrättade sig för att leva på räntor, inte sällan förenat med osun-

da affärsspekulationer. Enligt kommitterade gick det då ofta enligt följande: ”pen-

ningeöfvermod, ’herrskapsblifvande’, och högt lefvnadssätt, tvetydiga affärsför-

bindelser, vexelrytteri och konkurs”. Vissa av dem inledde en bana som lanthand-

lare, dock ”utan ett begrepp om affärer eller bokföring”. Följderna var lätta att 

förutse, hette det. Men innan konkursen var ett faktum hade den ruinerade före 

detta bonden hunnit utföra ett arbete av ”föga uppbygglig art” genom att pracka 

på landsbygdens folk lika onyttiga som fördärvliga varor – ”öfverflödigt kram, 

lyx- och njutningsföremål af olika slag, med grann och lockande utstyrsel”. Där-

igenom utövade de ett ”i hög grad demoraliserande inflytande” på lantbefolkning-

en. Denna handel, sprungen ur bönder som sålt sina hemman, kan ses som ”en 

slags kräfta på samhället, som utbreder sig i det tysta, förgiftande folkets blod och 

medförande ett försvinnande af den gammaldags enkelheten och ett utrotande af 

den forna husbehofshemslöjden”. Ofta blev följderna sorgliga av det plötsligt upp-

komna överflödet, heter det sammanfattningsvis. Detta alstrade ”lättja och ökade 

lefnadsbehof, begär efter lyx, rusdrycker och spel o.s.v., hvilket allt bidrager att 

mycket snart göra en ända på penningekapitalet. Ovan att handskas med penning-

ar inlåter sig den forne bonden  på spekulationer, hvilkas bärighet han icke kan 

bedöma, och resultatet blir detsamma, penningarne försvinna inom kort”. 

    Andra gruppen ”föredettingar” utgjordes av emigranter, särskilt andra genera-

tionens f.d. bönder. I detta stycke är skrivningarna förhållandevis nyanserade. 

Utvandringen till främmande länder behöver inte vara skadlig – om den minskar 

överbefolkning kan den till och med ses som en ”nyttig åderlåtning”. Men den kan 

också vara ”skadlig blodförlust” om den tappar landsbygden på de dugligaste 

individerna. Så den tredje kategorin, de som ställer sina tjänster till bolagens förfo-

gande som mellanhänder vid bolagens fortsatta skogs- och hemmansköp. Dessa 

tidigare representanter för den hedervärda allmogen har, tycks man mena, förrått 

inte bara de sina utan också fosterlandet. 

    Också denna del av betänkandet andas aversion mot moderniteten, som via 

industrialiseringen underminerat samhällsbyggnadens fundament genom att locka 

bonden bort från sin naturliga miljö. Genom att placera bonden i sammanhang där 
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han inte hörde hemma blir modernitetens brott flerfaldigt. Första förbrytelsen 

gällde att bonden tubbades till att överge den egna torvans sunda enkelhet. Andra 

missdådet begicks när bonden förmåddes att dupera sina forna ståndsbröder till 

ett liv i sus och dus. Tredje illgärningen var ett faktum när konkursen stod för dör-

ren, varpå den förre bonden lämnades att belasta socknens fattigvård. Därmed 

hade cancern fullgjort sitt fördärvelsebringande värv – samhällsbyggnadens hela 

existens var hotad.  

 

 

Nationen, skogen och den sociala frågan. En sammanfattning  
Den härmed avslutade studien, till sin karaktär explorativ, har gällt den diskussion 

om Norrlandsfrågan, som var aktuell kring sekelskiftet 1900, och som resulterade i 

den magistrala Norrlandsutredningen. Det är de i riksdag och kommitté anförda 

argumenten, som har stått i fokus för analys. Norrlandsfrågan i sig har emellertid 

varit av underordnad betydelse. Detta har jag velat understryka ytterligare genom 

att sätta in Norrland i en vidare social och ideologisk kontext. Därvid har 

kopplingarna till egnahemsfrågan och debatterna om den sociala frågans lösning i 

sin helhet gjorts till föremål för analys.  

    Debatterna uppvisar betydande strukturlikheter, och de föreslagna åtgärderna 

till den sociala problematikens undanröjande talar sitt tydliga språk: det primära 

målet var att disciplinera dem som ansågs vara i riskzonen att hamna utanför den 

sociala gemenskapen, den som borgade för en nation i harmoni. Konkret gällde det 

att få den hastigt växande arbetarklassen att inlemmas i den bestående samhälls-

ordningen, att känna socialt ansvar. Man kan också se de granskade debatterna i 

allmänhet och den om Norrland i synnerhet som diskussioner av existentiell ka-

raktär: hur borde morgondagens samhälle se ut? Det är med andra ord framtiden 

som debatterna ytterst gäller. 

    Inför den empiriska analysen har jag valt att bryta ned diskussionsinläggen i 

handlingsrekommendationer, definitioner och värderingar. Därigenom har intres-

santa både likheter och skillnader blottlagts. Om verklighetsuppfattningen råder 

samstämmighet, åtminstone i den meningen att talarna i riksdagens båda kamrar 

redovisar flera gemensamma nämnare när det gällde synen på tillståndet i sekel-

skiftets Sverige. Sålunda var man enig om att industrialiseringen hade medfört 

radikala ekonomiska, sociala och politiskt ideologiska förändringar i det svenska 

samhället från mitten av 1800-talet till 1900-talets ingång. Detta ansågs särskilt vara 

fallet i Norrland, som tidigt kom att dras in i trävarubranschens explosionsartade 

utveckling. Uppfattningen uttrycktes även i Norrlandskommitténs betänkande.  

    Urbanisering och migration sågs som direkta följder av utvecklingen på struktu-

rell nivå. Detsamma gällde den sociala misären i hastigt växande industriorter. 

Också på individnivå kunde förändringar iakttas: människornas referensramar 

hade blivit andra, vilket i sin tur påverkat folks värderingar och preferenser. För-

ändringarna hade gripit djupt in i norrländska socknar och byar och i grunden på-
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verkat människors vardag. Kort sagt: en ny samhällsstruktur hade tagit form inom 

loppet av en mansålder. Och de som ansågs ha påverkats allra mest i negativ rikt-

ning var arbetarna. Om samhällsomstöpningens ursprung – i vid mening industri-

aliseringen – kunde därför den socialistiske redaktören Hjalmar Branting i Stock-

holm, den konservative Vilhelminaherden Lars Dahlstedt, och den liberale histo-

rielektorn vid Södra Latin, Magnus Höjer, enas, åtminstone på detta plan.  

    När det så kommer till värderingen av utvecklingen blir däremot skillnaderna 

påtagliga, även om samsyn rådde i alla läger rörande de mänskliga lidanden som 

industrialismen burit fram, särskilt inom arbetarklassen. För att kunna föra analy-

sen vidare krävs emellertid att man skärskådar vad debatterna om den sociala 

frågan i allmänhet och Norrlandsfrågan i synnerhet gällde bortom de konkreta 

sakfrågorna.  

    För det första konstaterar jag att diskussionerna i mångt och mycket handlade 

om morgondagen. De kretsade kring frågan vart utvecklingen egentligen förde 

samhället. I debatten bröts därför olika framtidsscenarier mot varandra, vilka i sin 

tur avslöjar synen på moderniteten. 

    Därvid har två huvudpositioner kunnat iakttas. Enligt den första hälsades indu-

strisamhällets intåg med glädje. Den skänkte tillförsikt inför framtiden; den lovade 

materiella framsteg åt Sverige och dess folk. Just de självägande böndernas framtid 

sågs här knappast som något problem för staten att lösa. Inte heller omfattades 

dessa av vare sig sentimentalitet eller vördnad. Nej, bonden och de känslor som 

var förbundna med honom betraktades snarare som hinder på vägen mot Sveriges 

modernisering. I denna grupp kunde både socialdemokraten Branting och före-

tagsvänliga liberaler få rum. Den förre såg industrialiseringsfasen som ett naturligt 

steg mot det socialistiska samhället, de senare betraktade utvecklingen som ett led 

i en process mot ökad materiell välfärd inom det bestående samhällets ramar.   

    Om de förra karaktäriseras av offensiv med siktet inställt på framtiden känne-

tecknas det andra åsiktsklustret av defensiv med drömska tillbakablickar på tiden 

före industrialiseringen. Här utgjorde moderniseringen tvärtom ett hot mot både 

folk och fosterland. Här sörjdes ett agrart paradis som förlorat kampen mot mo-

derniteten. Framför allt gällde detta tryggheten och stabiliteten, egenskaper som 

båda tillskrevs det förflutna och som i det nya Sverige tedde sig alltmera avlägset. 

Man begrät det gamla Sverige, nu vid randen av kollaps till följd av inre motsätt-

ningar. Och vad värre var: det sant svenska hotades av ”utländingen” och hans 

kapital. I en förlängning riskerades till och med freden och den svenska friheten. I 

denna position återfinns även romantiska stämningar kring bonden och hans liv. 

Argumentationen vilade på föreställningar om svensk tradition och klokskap, 

vördnad för fädernas blod och dyrkan av helig svensk bondejord. Den självägande 

bonden sågs som garanten för allt detta.  

    När det gäller de i debatt och betänkande föreslagna rekommendationerna till 

handling var endräkten total, åtminstone på ett allmänt plan. Åberopande statens 
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samhällsansvar var det dit man riktade sina böner om frälsning från allt vad sam-

hällsont var.  

    Tanken på att staten var skyldig att gripa in på det sätt som föreslogs till den 

sociala frågans lösning skulle bara ett par årtionden tidigare ha stämplats som 

revolutionärt.36 Dessförinnan hade frågan under flera år varit föremål för lika häts-

ka som långa debatter. Under 1880-talet hade emellertid nya idéer rörande statens 

förhållande till samhällets sfärer brutit igenom. Med tullstriderna, som i 1880-talets 

slutskede avgjordes till protektionisternas fördel, ägde systemskiftet rum. Det var 

då visserligen fråga om en defensiv ekonomisk skyddspolitik, men det skulle inte 

dröja länge innan den svenska statsmakten i namn av samhällets förkovran beord-

rades på offensiven också för att reglera sociala förhållanden.37 De i Norrlandsfrå-

gan artikulerade handlingsrekommendationerna är exempel på detta. Det intres-

santa i sammanhanget är dock inte att staten borde ingripa genom den föreslagna 

förbudslagen. Av vitalt intresse är istället var gränsen skulle dras, det vill säga hur 

stor statens aktionsradie kunde tillåtas vara. Som den föregående undersökningen 

visat gick meningarna kraftigt isär på denna punkt.  

    Där fanns förutom Carl Lindhagen själv till exempel Teodor Zetterstrand, som 

menade att utomordentliga förhållanden krävde motsvarande lagstiftningsåtgär-

der, i det aktuella fallet statligt ingripande. Det centrala för förbudslinjens anhäng-

are var att definiera in de norrländska böndernas situation i en samhällets allmän-

na sfär, till exempel genom att hävda att nationella intressen stod på spel. När väl 

detta var gjort fick den enskildes, det må ha varit privatpersoner eller bolag, rätt 

stå tillbaka. I detta läger hade statens aktionsradie flyttats fram åtskilligt sedan den 

stora tullstridens dagar. 

    I det motsatta lägret med sina tongivande rättslärde vägrade man att acceptera 

en sådan gränsdragning. Exakt var demarkationslinjen borde gå ger dock uttalan-

dena ingen information om. Men överträdelsen vore ett faktum om Lindhagens 

lagförslag biträddes. Norrlandsfrågan var till sin karaktär inte allmän, menade 

man på denna kant, vilket förhindrade staten att gripa in. Inte heller var det möj-

                                                 
36 Jfr för övrigt liberalen Magnus Höjers inlägg i den här analyserade debatten. I kraftig polemik mot 

Ernst Meyer yttrade han bl.a. följande: ”Herr Meyer är den rene manchestermannen, som vill lämna all 

mensklig handel och vandel fria och som vill, att – såsom det heter på manchestermännens språk – 

’naturens lagar skola få ostört verka’; (…) Ja, jag var manchesterman, äfven jag, en gång i tiden, men, 

mina herrar, det var i min gröna ungdom. Nu har jag helt och hållet kommit ifrån dessa villomeningar 

och fått en helt annan uppfattning om statens rätta förhållande till den enskilde, just med afseende på 

de ekonomiska företeelserna inom samhället. Jag måste erkänna, att det mycket ofta kan blifva en ren 

nödvändighet, att staten i det allmännas intresse griper reglerande in genom sin lagstiftning. Detta är en 

socialistisk åsigt, säger man. Ja, det är möjligt att så är, men det är något, som jag icke kan hjälpa. (…) 

Herr Meyer vet lika väl som jag – ja, bättre än jag – att statssocialismen vinner terräng mer och mer för 

hvarje dag, och detta har nog sina orsaker. I all synnerhet synes det mig, om jag går till den föreliggan-

de frågan, att … det är för staten en rent af bjudande pligt att reglerande ingripa i de norrländska för-

hållandena, för att icke dessa aflägsna landsändar skola helt och hållet förvandlas till ödemark”, AK 

1901:41, s. 42. 
37 Kilander (1991), s. 118–123, 206–209, 222–226. 
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ligt för staten att ensidigt premiera en näring, jordbruket, och missgynna en annan, 

skogsindustrin. Inte heller fick en landsdel, Norrland, gynnas framför övriga Sve-

rige. Och inte heller fick en samhällsgrupps, de självägande bönderna, intressen 

prioriteras framför andra. Land skulle byggas med lag, ansåg man här i likhet med 

Lindhagen. Men Svea rikes lag skulle gälla lika för alla. 

    Till sist. Frågan om Norrlands utveckling har alltsedan 1800-talets slut diskute-

rats i termer av ”baggböleri”, inte bara i fiktionslitteratur och populärvetenskap. I 

en enkel dikotomisk modell har bonden då ställts mot bolaget, där den förra parten 

har tillskrivits positivt laddade epitet som frihet, sundhet och ärlighet. Den senare 

parten har däremot fått klä skott för motsatserna. Där har också tradition kontras-

terats mot uppbrott. Ekonomisk och social förändring har visserligen kunnat ac-

cepteras. Men endast under förutsättning att samhällets grundvalar inte rubbades. 

Likväl består intrycket av att en allmän reaktionär anda genomsyrar argumen-

ten som fördes fram av dem som önskade åtgärder mot skogsbolagens expansion.  
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Summary 

 
Norrlandsfrågan och Sveriges väl 

(The Norrland Question and Sweden´s Well-being) 

 

 

The modernization of Swedish society during the late 1800s and early 1900s is 

closely connected to the exploitation of the country’s natural resources and forestry 

in particular. The aim of this article is to analyse how the process of industrializa-

tion was expressed in the Swedish Parliament (Riksdag). My hypothesis is that the 

“Norrland Question” (Norrlandsfrågan) in the main, is an ideological project.  

The story of how the farmers were robbed of their woodland has its origin in a 

time of rapid change when an agrarian society’s financial, social and ideological 

foundations were challenged by the supporting structure of the emerging industri-

al revolution. It was compatible with the late 19th and early 20th century National-

istic Project, as well as with parts of the socialist criticism of the capitalist society. 

Still, the similarities between “right” and “left” in the parliamentary debates exist 

only on the surface. My analysis has shown that even if socialist, liberal and con-

servative members of Parliament could agree regarding what ought to be done, the 

underlying values and concepts of reality differ on fundamental issues. 

 

 

Keywords: Exploitation of natural resources, social change, the Norrland Question, 

parliamentary debates, early 20th century. 
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Nybyggen till reapris?* 
Bolagsköp av jordbruksfastigheter i  

ångermanländska Edsele socken, cirka 1870–1906 

 

Erik Nydahl 

 

 

Inledning1 
År 1906 instiftades en lag, den så kallade norrländska förbudslagen, som innebar att 

det för bolag och ekonomiska föreningar blev förbjudet att från privatpersoner 

förvärva jordbruksfastigheter i större delen av Norrland och delar av Dalarna. 

Upprinnelsen till lagen, som senare utvidgades till att gälla hela landet, var den 

omfattande omfördelning av jordägande som hade ägt rum under senare delen av 

1800-talet, från enskilda bönder till skogsbolag. De vida skogarna i norr hade länge 

setts som en närmast oändlig resurs, men med små möjligheter till kommersiell 

utvinning. Genom industrialiseringen som tog fart vid 1800-talets mitt, och den 

därpå uppdrivna efterfrågan på sågade trävaror, fick skogen en ny funktion och 

värdet steg på marknaden. Trävarurörelsens kapitalister började i accelererande 

takt köpa avverkningsrätter, skogskiften och så småningom hela hemman av Norr-

lands bönder för att säkra sin tillgång på råvara.  

    Den snabba strukturomvandlingen på jord- och skogsägandets område följdes 

kring sekelskiftet 1900 av en intensiv samhällsdebatt med såväl ideologiska som 

sakpolitiska bottnar. Av det senare slaget var frågan hur man skulle komma till 

bukt med ett befarat överutnyttjande av resurserna för att säkerställa ett på sikt 

hållbart skogsbruk. Här blev instiftandet av första skogsvårdslagen år 1903 det 

förskrivna receptet. En annan och mer ideologiskt färgad frågeställning baserade 

sig på hur man kunde bemöta de negativa ekonomiska och sociala konsekvenser 

som man tyckte sig se i de områden där bönderna inte längre ägde den mark de 

brukade. I värdeladdade termer beskrevs bolagens jordförvärv stundom som en 

fara för den norrländska bondeklassens utarmning och undergång. I denna pro-

blemställning ingick också frågan om bolagen på moraliskt tveksamma sätt hade 

lurat skogen av bönderna, så kallat baggböleri. Med förbudslagen av år 1906 ville 

man från riksdagens sida sent omsider sätta stopp för denna utveckling. 

                                                 
* Artikeln har granskats och godkänts av två utomstående sakkunniga enligt Single Blind Peer Review. 
1 Artikeln har utarbetats inom ramen för projektet Skogens entreprenörer: industrialisering och modernise-

ring i Norrlands inland 1850–1910, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. 
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    Sekelskiftesdebatten på nationell nivå, om relationen skog – bolag – bönder, är 

sedan tidigare väl utforskad.2 Denna artikel presenterar en undersökning av ut-

vecklingen på lokal nivå i en av de många norrländska socknar som berördes av 

skogsbolagens uppköp: ångermanländska Edsele. Det som sätts under lupp är i 

konkret mening på vilket sätt och mot vilken bakgrund den bondeägda skogen 

såldes till bolagen. I ett vidare perspektiv handlar det om viktiga aspekter på hur 

det norrländska inlandet moderniserades. Till undersökningens detaljerade ut-

gångspunkter återkommer jag längre fram. Innan dess följer en introduktion till 

problemområdet. 

    

 

Skogen, skogslagstiftningen och Norrlandsfrågan 

I Sundsvall år 1849 togs den första kommersiella ångsågen på svensk mark i drift. 

Därmed inleddes symboliskt den industrialiseringsvåg som på sikt kom att radi-

kalt förändra betingelserna för såväl ekonomiskt, som socialt och politiskt liv, i 

hela regionen. Inom loppet av några få decennier följdes den första ångsågen av 

hundratals fler, placerade vid älvmynningarna utefter Norrlandskusten. Den nya 

ångsågstekniken, i förening med frihandelsreformer och en ovanligt långvarig 

europeisk högkonjunktur för sågade trävaror perioden efter 1800-talets mitt, drev 

på tillväxten. Sammantaget bidrog det till att råvaran, timmerstocken, i högsta 

grad fick en central roll i hur landet under tiden av en mansålder starkt utveckla-

des på väg mot att bli en modern industrination.3  

    En förutsättning för att kunna delta i den europeiska trävaruruschen och tjäna 

pengar på den var tillgången på skogsråvara. Mats Rolén visar i sin studie av 

jämtska förhållanden att bolagens representanter redan på ett tidigt stadium, un-

der 1840- och tidigt 1850-tal, övergick från att teckna kontrakt med traktens bönder 

om timmerleveranser, till att istället köpa hela avverkningsrätter på bondeskogar-

na, allt för att försäkra sig om en stabil och långsiktig tillgång till bra timmer. Dessa 

kontrakt kunde sträcka sig upp till 50 år, det vill säga över flera generationer, in-

nan förfoganderätten över skogen återgick till den säljande bonden eller hans ätt-

lingar.4 De glesbefolkade men skogsrika inlandssocknarna drogs tidigt in i kampen 

om skogsmarken. Ju fler spekulanter som etablerade sig på marknaden och som 

konkurrerade om samma sak; en långsiktigt säkrad råvaruförsörjning, desto längre 

inåt land tvingades man söka sig för att få tag på ännu osålda skogar. Omfattande 

                                                 
2 Se Lars Kardell, Svenskarna och skogen, del 2: från baggböleri till naturvård (Jönköping 2004) för en bred 

introduktion till sekelskiftets skogshistoriska debatt och problemlösning. 
3 För en allmän ekonomisk översikt, se Lars Magnusson & Klas Nyberg, Konsumtion och industrialisering 

i Sverige 1820–1920: ett ekonomisk-historiskt forskningsprogram (Uppsala 1995). För en utförligare beskriv-

ning av sågverksindustrins utveckling i de norrländska länen, se Harald Wik, Norra Sveriges sågverksin-

dustri (Stockholm 1950) s. 80–154. 
4 Mats Rolén, Skogsbygd i omvandling: studier kring befolkningsutveckling, omflyttning och social rörlighet i 

Revsunds tingslag 1820–1977 (Uppsala 1979) s. 42ff. 
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rensningsåtgärder genomfördes efter behov i såväl större som mindre vattendrag 

för att göra det möjligt att forsla fram råvaran från de mest avlägsna trakter.  

    Närmare sekelslutet ägde ännu ett strategiskt skifte rum: från att handla med 

långa avverkningsrätter övergick bolagen till att köpa hela hemman av bönderna, 

med full äganderätt. Den här utvecklingen skyndades på, förmodar man, av en 

bestämmelse som antogs av riksdagen år 1889 om begränsning av avverkningsrät-

ters upplåtelse till maximalt 20 år. Tanken från lagstiftarens sida var att undvika 

att skogsmarken skulle låsas fast över flera generationer, men som flera historiker 

hävdar blev effekten kontraproduktiv genom att bönderna då istället i större ut-

sträckning kom att avhända sig äganderätten helt.5 Att merparten av bolagens 

fastighetsförvärv kom till under det kvartssekel som föregick förbudslagens infö-

rande framgår inte minst av Gunnar Arpis undersökning av hur blivande SCA:s 

markinnehav i Sundsvallsdistriktet tog form under sent 1800- och tidigt 1900-tal.6 

    Mot bakgrund av hur allt fler norrländska bönder valde att sälja sina hemman 

till skogsbolag väcktes kring sekelskiftet 1900 vad som i samhällsdebatten kom att 

kallas för Norrlandsfrågan. En kritisk punkt i denna debatt, som förenade politiska 

debattörer från höger till vänster, var hur man i ett framtidsperspektiv skulle kun-

na skydda och bevara den självägande bondeklassen i Norrland från den exploate-

rande industrins intressen. Allt för att hejda den negativa sociala och ekonomiska 

spiral som man tyckte sig se i de områden där strukturomvandlingen skred fram. 

Bara den självägande bonden, ansåg man, hade förmågan att stå som garant för en 

sund samhällsutveckling. Samtidigt riktades också klander mot vad man uppfat-

tade som bolagsmännens och andra köpares tveksamma affärsmetoder för att 

komma över bondejorden. Den samtida uppfattningen om detta skeende illustre-

ras väl av några strofer ur Nordisk familjebok från 1913: 

 
Då sågverksrörelsens blomstring i midten på 1800-talet inträdde, hade bönderna 

ännu ej något begrepp om värdet af sina stora skogspossessioner. Industrien ville 

förvärfva skogen, och bönderna, som tänkte blott på dagens behof, gjorde sig i de 

flesta fall utan betänkande af med densamma.7  

 

Om inte, så togs enligt samma uppslagsbok ofta till ”alkohol och andra lockelser” 

för att få förvärva avverkningsrätter och hemman till oerhört låga priser.  
 

 

                                                 
5 Se t.ex. Rolén (1979) s. 48f; Karl-Göran Enander, Skogsbruk på samhällets villkor: skogsskötsel och skogspoli-

tik under 150 år (Umeå 2007) s. 25. 
6 Gunnar Arpi, ”Bolagens skogsförvärv i Sundsvallsdistriktet 1850-1950”, i Ragnhild Lundström (red.), 

Kring industrialismens genombrott i Sverige (Stockholm 1966). Jfr även Lars-Göran Tedebrand, Västernorr-

land och Nordamerika 1875-1913: utvandring och återinvandring (Uppsala 1972) s. 39–54; Rolén (1979) s. 36ff 

och Ove Lundberg, Skogsbolagen och bygden: ekonomisk, social och politisk omvandling i Örnsköldsviksområ-

det 1860-1900 (Umeå 1984) s. 47. 
7 Nordisk familjebok (1913) band 19, s. 1492f. 
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Resultatet af hela denna utveckling blef naturligtvis den själfegande bondeklassens 

nedgång i Norrlands och Dalarnas skogsregion, den förvandlades i afsevärd mån till 

lös befolkning med sjunkande anseende och moral, och de stora bolagens oerhörda 

vinster på skogsaffärerna kommo endast i ringa mån de trakter till godo, från hvilka 

de hämtades.8 

 

Så vitt man vet och som Sven Gaunitz har redogjort för, dök begreppet baggböleri 

för första gången upp i pressen i slutet av 1860-talet, då kopplat till en serie rätte-

gångar mellan Baggböle sågverk utanför Umeå och staten gällande olovlig av-

verkning på kronans skogar. I sin ursprungliga form var det enbart en beteckning 

för när man inte respekterade avvittringsgränserna gentemot kronans marker. Men 

framåt sekelskiftet 1900 hade beteckningen överförts till att också innefatta en all-

mänt indignerad och anklagande inställning till sågverksbolagens pågående köp 

av bondeskogar.9 I en rad stereotypa berättelser, publicerade såväl i pamflettform 

som i dagspressen, tecknades en bild av hur skogsbolagens representanter drog 

den norrländske bonden vid näsan genom att lura eller genom påtryckningar 

tvinga honom att sälja sin mark för en spottstyver. Här finns berättelsen om bo-

lagsrepresentanten som bjöd byalaget på fest med gratis brännvin för att sedan 

mot kvällens slut göra affärer med de druckna männen. Här finns berättelser om 

skuldbrev som löstes in och användes för att sätta press på den arme säljaren, om 

utpressning och hållhakar i form av uteblivna arbetsförtjänster för skogsarbete om 

vintrarna, liksom om mindre vetande som godtroget litade på köparens ord och 

handslag. Detta för att ta några exempel ur raden.10 Det hela mynnade ut i en över-

gripande civilisationskritik mot moderniseringens baksida. Dels mot hur den norr-

ländska fria bondeklassen kraftigt decimerades, dels mot hur bondesamhällets 

dygder med den gick i graven.11 

    Av de historiker som berört problematiken har de flesta sett sig tvungna att för-

hålla sig till den dikotomi som formulerades i sekelskiftesdebatten, bolag mot bön-

der, samhällsutvecklingens vinnare respektive förlorare. Flera har uttryckt sina 

tvivel mot riktigheten i denna tolkning, till exempel Mats Rolén som menar att 

bönderna handlade rationellt utifrån sin tids ekonomiska förhållanden, och Ove 

Lundberg som kommer fram till att bolagen handlade efter ”rent marknadsmässi-

ga principer”.12 Andra har i enlighet med den traditionella berättelsen pekat på att 

                                                 
8 Nordisk familjebok (1913) band 19, s. 1492f. 
9 Om baggböleri som begrepp, se Sven Gaunitz, ”Baggböleriet: om konsten att avverka norrlandssko-

garna utan att bryta för mycket mot lagen”, i Västerbotten 1980:1 (Umeå 1980) s. 10.  
10 Se till exempel Jonas Stadling, Vår irländska fråga: korrespondenser till Aftonbladet från en studieresa genom 

Norrland (Stockholm 1894); Johan Lindström Saxon, Bland skogsafverkare och sågverksarbetare: en nutidsbe-

rätttelse med framtidsperspektiv (Stockholm 1898); Olof Högberg, Baggbölingar (Stockholm 1911). 
11 För en översikt av Norrlandsfrågan, se vidare Sverker Sörlin, Framtidslandet: debatten om Norrland och 

naturresurserna under det industriella genombrottet (Stockholm 1988). Rörande litterära och mediehistoris-

ka aspekter, se särskilt Qvarnström, Sofi, ”Är mediet retoriken? Medieringen av skogsfrågan under år 

1894”, i Mediehistoriska vändningar (Lund 2014). 
12 Rolén (1979) s. 36f; Lundberg (1984) s. 49. 
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bolagen inte tvekade för hårda och emellanåt skrupelfria affärsmetoder, när så 

krävdes.13  

    När riksdagen år 1889 bestämde om en maxgräns på 20 år för avverkningsrätter, 

så var det en av de första konkreta åtgärderna som syftade till att stävja bolagens 

framfart i skogarna. Gunnar Arpi har framhållit att det i själva verket inte var poli-

tiskt möjligt att begränsa bolagens handlingsfrihet förrän efter avgörandet av tull-

striden 1888, då den dittillsvarande ekonomiska liberalismen kom att följas av 

strömningar mera positivt inställda till statligt ingripande på näringslivets områ-

de.14 Eftersom åtgärden inte fick avsedda effekter, vilket man snart nog kunde kon-

statera, så höll sig frågan kvar på agendan. Efter en motion i riksdagen av Carl 

Lindhagen år 1901 tillsattes slutligen en utredning. De kommitterades uppdrag 

gick ut på att kartlägga vad som inträffat i berörda områden samt lägga förslag på 

hur de självägande jordbrukarnas intressen skulle kunna tillgodoses och de akuta 

hoten mot dem undanröjas. Utredningen som gick under namnet Norrlandskommit-

tén lade fram sitt betänkande år 1904, och rekommendationerna på åtgärder vann 

genklang hos en majoritet av ledamöterna i riksdagens båda kamrar. Detta myn-

nade bland annat ut i att riksdagen år 1906 instiftade den tidigare nämnda lagen 

som förbjöd aktiebolag från att förvärva jordegendom på landsbygden i större 

delen av Norrland och delar av Kopparbergs län. Från år 1905 inskränktes den 

längsta tillåtna tiden för avverkningsrätter till högst fem år, och så småningom 

kom därtill nya ägostycknings- och arrendelagar på plats.15 

 

 

Syfte och utgångspunkter 

Vid Mittuniversitetet har under år 2014 inletts ett projekt, Skogens entreprenörer, 

som syftar till att analysera industrialiseringsprocessens villkor och följder med 

särskilt fokus på skogsnäringens expansion i Norrlands inland under det sena 

1800-talet. Därvid avses analyser på djupet av hur enskilda individer, skogsbolag, 

hushåll och socknar samverkade i den utveckling som ägde rum på lokal och regi-

onal nivå. Norrlandsfrågans politiska och ideologiska dimensioner har behandlats i 

tidigare forskning, bland annat av Sverker Sörlin i boken Framtidslandet och i Ove 

Gerards genomgångar av de många och långa turerna i riksdagens båda kamrar.16  

                                                 
13 Se t.ex. Gaunitz (1980) s. 12f. Även i Norstedts översiktsverk Sveriges historia 1830-1920, utgivet 2012, 

används formuleringar i stil med ”skumraskmetoder” och att bönderna sålde sin skogsmark för ”ofta 

billiga pengar”, samt att staten vidtog åtgärder mot den ”hänsynslöshet som kännetecknade delar av 

skogsindustrins exploatering av människor och avverkningar.” Bo Stråth, Sveriges historia 1830-1920 

(Stockholm 2012) s. 328f. 
14 Arpi (1966) s. 64. 
15 Se vidare Norrlandskommitténs betänkande, del 1-6 (Stockholm 1904); Lag antagen av riksdagen den 4 

maj 1906; Carl Lindhagen, Norrlandsfrågan (Stockholm 1906). 
16 Sörlin (1988); Ove Gerard, Studier i regeringens och riksdagens behandling av Norrlandsfrågan med särskild 

hänsyn till förbudslagstiftningen 1901-1906 (Lund 1973). Se även Svenbjörn Kilander, ”Norrlandsfrågan 

och Sveriges väl”, i Stefan Dalin (red.), Makt, myt och historiebruk (Sundsvall 2014). 
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När det gäller förhållanden på lokal och regional nivå så svarar Ove Lundberg 

med sin studie av sociala, ekonomiska och politiska aspekter på bolagens expan-

sion i Örnsköldsviksområdet mellan 1860 och 1900, och Mats Rolén med en studie 

av jämtländska Revsunds tingslag, för de hittills viktigaste arbetena.17 Med detta 

sagt är det ändå lite förvånande att så pass få empiriska undersökningar har gjorts 

av tillståndet i de områden som primärt berördes av skogsindustrins snabba 

marsch. 

    I denna artikel kommer att presenteras inledande empiriska resultat från en av 

de delundersökningar som har påbörjats i ångermanländska Edsele – en av de 

socknar där betydande skogsarealer gick från enskild ägo till skogsindustrin under 

det sena 1800-talet. Till grund för den studie som här följer ligger huvudsakligen 

uppgifter ur lagfartsböcker, lagfartsprotokoll, taxerings- och fyrktalslängder, bo-

uppteckningar, lagaskiftesprotokoll, länsstyrelsehandlingar och kyrkböcker. Några 

av de konkreta frågor som kommer att beröras i artikeln är följande: Hur gick det 

egentligen till när skogen bytte ägare: vilka sålde och vilka köpte, när och till vilka 

priser? Vilka var aktörerna och motiven bakom? I bakgrunden skymtar frågan om 

den stereotypa bilden – liksom motbilden – av detta skeende håller för en kritisk 

granskning. I viss mån har artikeln även en explorativ ansats genom att peka ut 

områden där fördjupade undersökningar behövs.  

 

 

En fallstudie av Edsele socken 

Enligt Norrlandskommitténs beräkningar förfogade sågverksbolag, bruk och en-

skilda sågverksägare över sammanlagt 34,3 procent av de privatägda jordbruksfas-

tigheterna i Norrland och Dalarna år 1900. Inom Västernorrland, som dominerades 

av de två stora trävarudistrikten Härnösand och Sundsvall, var motsvarande andel 

41,6 procent. Denna andel kom sedan att öka några procentenheter ytterligare un-

der tiden fram till 1906, då förbudslagen trädde i kraft.18  

    Edsele var en av de socknar i Västernorrland där bolagen hade störst andel jord-

ägande år 1900, närmare bestämt 55,7 procent av all privatägd jord enligt kommit-

téns beräkningar.19 Edsele socken ligger i sydvästra Ångermanland, angränsar mot 

Jämtland och genomflyts av Faxälven som längre nedströms går ihop med Ånger-

manälven. Förutsättningarna för utforsling av timmer var gynnsamma. Redan 

under 1800-talets första hälft hade Edseleforsen rensats för att underlätta för flott-

ning.20 Och skog var ingen bristvara här. Den sedan äldre tider bebyggda och upp-

                                                 
17 Lundberg (1984); Rolén (1979). Se även Rune Bunte/Sven Gaunitz/Lars-Erik Borgegård, Vindeln: en 

norrländsk kommuns ekonomiska utveckling 1800–1980 (Lund 1982) s. 91ff och 133ff.  
18 Norrlandskommitténs betänkande, del 6 (Stockholm 1904) tabellerna 1 och 3. 
19 Tedebrand (1972) tabell 7.  
20 Om flottledernas upprensning och organisering i Ångermanälven med biflöden, se vidare Birger 

Norman, Samverkan med en flod: Ångermanälvens flottningsförening från förstadierna till Sandslån sommaren 

1966 (Sollefteå 1966). 
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odlade delen av socknen utgjorde en bråkdel av den totala ytan och koncentrera-

des till dalgången kring älven, där också kyrkbyn var belägen. I övrigt bestod 

socknen av vidsträckt skogsmark, bevuxna berg och myrsänkor, samt en och an-

nan mindre sjö. Avvittringen hade i huvudsak ägt rum under 1830-, 1840- och 

1850-talen. Hemmanens gränser var därmed tydligt definierade vid 1850-talets 

mitt, då trävaruindustrin gjorde sin framryckning. Förutom bebyggelsen i dal-

gången fanns också här och var mindre nybyggen inbäddade i de djupa skogarna. 

    Frånsett några mindre husbehovssågar och en kvarn fanns det inte några indust-

riella anläggningar innanför sockengränsen. Jord- och skogsbruk var den viktigaste 

och i stort sett enda näringen att leva på, kryddat med fiske och jakt. Men här pre-

cis som på andra håll växte befolkningen i rask takt under 1800-talets lopp, från 

415 invånare år 1810 till 788 invånare år 1850 och 1667 invånare år 1900.21 Förutom 

mer allmänt hållna orsaker, som ”freden, vaccinet och potäterna”, berodde det till 

inte obetydlig del på den intensiva verksamhet som efter seklets mitt pågick i sko-

garna och på vattendragen och gav arbetstillfällen inte bara åt bygdens egna barn 

utan även lockade till sig utsocknes inflyttare. Det sistnämnda, som sågs på med 

viss skepsis, föranledde kommunalstämman att år 1877 göra ett uttalande mot de 

”lösa personer” från främmande orter, som ”för sågverks och trävarubolags räk-

ning” utförde skogs- och flottningsarbete, och ”genom sitt utsväfvande och oor-

dentliga lefverne” kommit att inverka menligt på moralen hos socknens ”inföding-

ar”.22 Även om det förvisso var två sidor av samma mynt, uppfattades det som ett 

större hot inför framtiden än uppköpen av avverkningsrätter och hemman i sig. 

 

 

Skogsbolagens uppköp av fastigheter – en statistisk redovisning 

I det följande kommer jag översiktligt teckna förloppet kring hur jordbruksfastig-

heter i Edsele gick från enskilda bönders ägo till att komma i bolagsägo under pe-

rioden 1870 till 1906. För det första rörande tidsaspekten, och för det andra rörande 

vilka bolag som köpte mark i socknen. 

    Av tabell 1 på nästa sida framgår att jorden och skogen i Edsele vid 1870-talets 

början till största del – åtminstone i formell mening enligt lagfarter och åborätter – 

innehades av enskilda personer med lokal anknytning. Ett exempel på ett tidigt 

bolagsinnehav som ingår i tabellen är de båda nybyggena Brudbäcken och Tjärn-

botten som Graninge Bruksägare hade haft rättigheterna till sedan tidigt 1800-tal. 

En fördjupad studie kommer sannolikt visa att det i taxeringslängderna gömmer 

sig ytterligare några bolag och skogsspekulanter som borde räknats in men som 

vid en översiktlig genomgång är svåra att identifiera som just bolag. Det är också 

troligt att handeln med avverkningsrätter och åborätter var högst livlig vid denna 

tid, vilket inte heller framgår i denna uppställning. Men tendensen är ändå tydlig: 

                                                 
21 Befolkningsuppgifterna har hämtats ur Demografiska databasen (DDB), befolkningsstatistik för Edsele 

socken åren 1810–1900. 
22 Kommunalstämmoprotokoll 30/12 1877, Edsele kommun, A I, vol. 1, Sollefteå kommunarkiv (SK). 
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Spekulationshandeln med hela fastigheter låg vid denna tid fortfarande i sin linda. 

Bolagens fastighetsköp tilltog markant först under 1880- och 1890-talen. Mellan 

1880 och 1900 steg bolagens andel av det totala taxeringsvärdet för jordbruksfas-

tigheter från 6 till 51 procent. Bakom dessa siffror döljer sig en mängd fastigheter 

som bytt ägare minst en men i många fall flera gånger under perioden. Vi kan kon-

statera att det förhållandevis snabba och intensiva förloppet i stora drag följer det 

mönster som påvisats i tidigare forskning. 

  

Tabell 1: Skogsbolagens andel av det totala taxeringsvärdet för jordbruksfastigheter 

i Edsele under perioden 1870–1906. 

År 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1906 

Andel  

bolagsägd jord i  

procent 

 3,21 6,04 6,11 19,19  25,73  33,31  51,13  58,06  

Antal 

fastighetsposter 

6 9 10 17 29 44 70 87 

Källor: Fyrktalslängder åren 1881, 1886, 1891, 1896, 1901 och 1907, Edsele kommun, D I, vol. 

1-3, Sollefteå kommunarkiv (SK). För åren 1870 och 1875, se taxeringslängder för Edsele, 

Västernorrlands läns landskontors arkiv E Ib, vol. 219 och E IV, vol. 7, Härnösands Landsar-

kiv (HLA). 

Anmärkningar: I tabellens första rad definieras ägandet av jorden utifrån aktuellt taxerings-

värde respektive år. Både krononybyggen och skattehemman ingår i beräkningen. Det som 

uttrycks är således bolagens andel av det sammanlagda taxeringsvärdet för samtliga jord-

bruksfastigheter i kommunen. I tabellens andra rad anges antalet separata fastighetsposter 

där bolag redovisas som ägare, vilket ger en kompletterande indikation på bolagens köpak-

tiviteter mellan de olika kontrollåren. En fördel med detta mått är att det är oberoende av 

den relativa taxeringsvärdesutvecklingen, dock undervärderas antalet köp p.g.a. fastighets-

poster som efterhand lades samman.  

    

I nästa steg ska vi nu gå vidare till att undersöka vilka specifika bolag som hade 

ägarintressen i Edsele socken. 

    Tabell 2 på följande sida visar att när förbudslagen trädde i kraft år 1906 så var 

det sammanlagt 17 olika skogsbolag som innehade jordbruksfastigheter i Edsele, i 

större eller mindre omfattning. Störst var Sandviken med en ägarandel på knappt 

10 procent, följt i fallande ordning av Graningeverken, Dals Ångsåg och Tunadal. 

Minst var Ramviks sågverks andel, som uppgick till bara 0,2 procent. Sett till det 

taxerade värdet förfogade bolagen tillsammans över 58 procent av marken. 
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Tabell 2: De bolagsägda jordbruksfastigheternas i Edsele fördelning på olika bolag 

år 1906. 

Bolag och respektive trävarudistrikt Andel ägande av jorden i procent 

Sandvikens Sågverks AB (Hsd) 9,50 % 

Graningeverkens AB (Hsd) 8,06 % 

Dals Ångsågs AB (Hsd) 7,70 % 

Tunadals AB (Svl) 7,16 % 

Strömnäs AB (Hsd) 4,72 % 

Sprängsvikens AB (Hsd) 3,59 % 

Björknäs AB (Hsd) 3,07 % 

Kramfors AB (Hsd) 2,65 % 

Sunds AB (Svl) 2,37 % 

Wäija AB (Hsd) 1,99 % 

Björkå AB (Hsd) 1,96 % 

Svanö AB (Hsd) 1,78 % 

Salsåkers Ångsågs AB (Hsd) 1,34 % 

Ulfviks AB (Hsd) 1,25 % 

Kungsgården-Marieberg AB (Hsd) 0,51 % 

Fagerviks AB (Svl) 0,21 % 

Ramviks Sågverks AB (Hsd) 0,20 % 

Sammanlagt 17 olika bolag med ägar-

intressen i kommunen 

Sammanlagt 58,06 % av jordbruks-

marken i bolagsägo 

Källa: Fyrktalslängd för Edsele år 1907 (baserad på 1906 års taxeringsuppgifter), Edsele 

kommun, D I, vol. 3, Sollefteå kommunarkiv (SK).  

Anmärkningar: Ägandet av jorden definieras utifrån aktuellt taxeringsvärde år 1906. Det som 

uttrycks i tabellen är således andelen av det sammanlagda taxeringsvärdet för samtliga 

jordbruksfastigheter i kommunen. Hsd = Härnösands trävarudistrikt, Svl = Sundsvalls trä-

varudistrikt.  

    

De flesta av bolagen hade sina rötter i Härnösands trävarudistrikt och använde sig 

av flottlederna via Faxälven och Ångermanälven för timrets framforsling. Därut-

över figurerar en knapp handfull intressenter från Sundsvallsdistriktet, men de 

intresserade sig huvudsakligen för byarna närmast Jämtlandsgränsen som angrän-

sade till deras hemmamarknad, geografiskt och funktionellt förbunden med In-

dalsälvens flottled. 

    Om man ser till hela perioden från 1870 och framåt tillkommer ytterligare aktö-

rer. Flera bolag som tidigare varit aktiva skogsköpare i kommunen hade av olika 

anledningar försvunnit från scenen under tidens gång. Det kunde ha olika orsaker. 

En sådan var uppköp eller fusioner med andra bolag, såsom när Ortvikens Ång-

sågs AB köptes upp av Skönviks AB år 1894 (som i sin tur längre fram avyttrade 

markinnehavet i Edsele) och när Lugnviks Nya Ångsågs AB slogs ihop med Björkå 
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AB år 1897. En annan orsak var nedläggning, som för Handelsfirman Braathen & 

Co, eller konkurs, det sistnämnda ett öde som drabbade bland andra Firma Fiting-

hoff & Lidbäck vid 1870-talets mitt och ett decennium senare ägaren till Ulfviks 

ångsåg, konsul C. A. Wiborgh från Härnösand. En tredje orsak var att bolagen efter 

en tid sålde av sina markinnehav till andra bolag eller privatpersoner, i vissa fall 

som ett led i en arrondering av ägorna. På detta sätt skrevs bland andra Nyviks 

Sågverks AB, Frånö Nya AB, Hernösands Ångsågs AB, Firma Axell & Co, med 

flera, ut ur handlingen. Till dessa bolag ska läggas dussintals privatpersoner som 

parallellt eller i samverkan med bolagen köpte, sålde och spekulerade i skogsmark. 

I en del fall var det fråga om lokala entreprenörer varav några exempel kommer 

ges längre fram i denna artikel, i andra fall rörde det sig om kända grosshandlare i 

regionen, såsom Valfrid Enbom, Constantin Falck och John Bagge.23 

    För att sammanfatta fanns det alltså många potentiella köpare till den skogs- och 

jordbruksmark som bjöds ut till försäljning eller som spekulanten på eget bevåg 

erbjöd säljaren ett pris för. Storleken på bolagens markinnehav spände, som tabel-

len visar, från mer eller mindre försumbara andelar till andelar på uppemot 10 

procent. Värt att notera är att inget ensamt bolag i detta skede hade en domineran-

de ställning. Det är först när man summerar bolagens innehav som bilden av ägar-

strukturen och förändringen över tid klarnar. 

 

 

Den speciella nybyggesproblematiken 

Om man ser till olika typer av hemman och byar så fördelade sig bolagsköpen på 

ett ojämnt sätt. Tabell 3 visar att nästan samtliga nybyggen, som överförts till skat-

tejord efter 1860, under perioden fram till 1906 helt eller till övervägande del kom 

att hamna i skogsbolagens händer. Dessa nybyggen, med ofta begränsade förut-

sättningar för odling, hade i regel som kompensation på sina lotter en generöst 

tilltagen skogsmark. De byar som bestod av gamla skattehemman fortsatte i större 

utsträckning än nybyggen att vara bondeägda. I denna kategori handlar det hu-

vudsakligen om hemman som varit bebyggda och uppodlade sedan 1700-talet och 

som i de flesta fall var placerade i centrumläge längs med Faxälven. 

    Tabellen ger ingen fullständig redovisning av bolagens ägarandelar i gamla 

hemman respektive nybyggen, men den pekar på en viktig tendens, nämligen att 

det var nybyggena som bolagen tycks ha haft lättast att komma över. Jag kommer 

därför i denna artikel fortsättningsvis att lägga tonvikten på nybyggena och de 

speciella förhållanden som rörde just denna kategori av fastigheter. 

 

 

 

                                                 
23 Dessa uppgifter, om aktörer på skogsmarknaden tiden före 1906, bygger i huvudsak på en genom-

gång av följande källserie: Lagfartsböcker för Ramsele tingslag perioden 1875-1906 (de delar som rör 

Edsele), Inskrivningsdomarens i Ångermanlands västra domsaga arkiv, C Ia, vol. 1-4, HLA. 
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Tabell 3: Andelen bolagsdominerade byar år 1906, fördelade på olika bytyper. 

Typ av by Totalt antal Till minst 50 procent 

bolagsägt år 1906 

Nybyggen, efter 1860 15 13 

Nybyggen, 1800–1860 7 5 

Gamla skattehemman 13 2 

Övriga, oklara fall 1 1 

Källor: Fyrktalslängd för Edsele år 1907 (utifrån 1906 års taxeringsuppgifter), Edsele kom-

mun, D I, vol. 3, Sollefteå kommunarkiv (SK); Taxeringslängder för Edsele socken 1861–

1906, Västernorrlands läns landskontors arkiv, E Ib och E IV, Härnösands Landsarkiv 

(HLA). 

Anmärkningar: Med ”gamla skattehemman” avses hemman som varit skattlagda och i en-

skild ägo sedan 1700-talet. Med ”nybyggen, 1800–1860” avses nybyggen som under denna 

period övergått till skattehemman. Med ”nybyggen, efter 1860” avses nybyggen som efter 

detta år har överförts till skattehemman. Andelen ägande av jorden år 1906 definieras i 

samtliga fall utifrån fastigheternas mantal (uttryckt i seland). 

  

I Edsele inrättades ett dussintals nybyggen bland annat i samband med avvitt-

ringsförrättningar 1837, 1854 och 1858. Avsikten med att anlägga nybyggen var att 

nya livskraftiga hemman på sikt skulle uppodlas i ödemarken och ge bärgning åt 

en växande befolkning. Dessa uppläts på kronans marker utanför avvittringsgrän-

serna, och för varje nybygge sattes ett beting, så kallade byggnads- och odlings-

skyldigheter. De utgjorde ett detaljerat avtal mellan kronan och nybyggaren, åbon, 

om vilken bebyggelse som skulle uppföras och hur mycket åkermark som skulle 

brytas upp och på vilket sätt det skulle utföras. Samtidigt bedömdes hur lång tid 

det skulle ta att fullgöra skyldigheterna och med det som utgångspunkt beviljades 

så kallade frihetsår, det vill säga skattebefrielse för åbon, vanligen på 25 till 50 år. 

Genom inspektioner vart tredje år följdes upp hur arbetet fortskred, vid allvarlig 

och upprepad försummelse kunde åborätten anses förverkad. När alla skyldighe-

ter bedömdes vara uppfyllda kunde nybyggaren ansöka om nybyggets omvand-

ling till skattehemman. Då gjordes en slutgiltig besiktning av kronolänsman och 

två nämndemän, och om den godkändes blev åbon skattebonde med full ägande-

rätt till hemmanet. Krononybyggen tillföll alltså innehavarna (åborna) utan kost-

nad när de villkor som ursprungligen ställts upp hade infriats.24  

    Varje helt nybygge delades vanligen upp i ett flertal mindre lotter, och om man 

ville bli antagen som åbo fick man ansöka om detta hos länsstyrelsen. I Edsele till-

föll åborätten i åtskilliga fall ”byamännen” i angränsande byar, det vill säga 

grannbönderna. Men åborätter kunde också säljas och köpas på andrahandsmark-

naden, även av juridiska personer. Köparen fick då ansöka hos länsstyrelsen om att 

få överta åborätten. Detta kom att få betydelse när skogen efter 1800-talets mitt 

                                                 
24 Arpi (1966) s. 67. Se även Nordisk familjebok (1887) band 11, s. 1531f för en redogörelse för de viktigaste 

reglerna kring upplåtande av nybyggen på kronans marker. 
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blev till en begärlig resurs även i perifera områden. Genom att sälja den framtida 

avverkningsrätten till skogen, eller åborätten till hela nybygget, kunde den åbo 

som så önskade snabbt få tillgång till kontanta medel.  

    Vad som höll på att hända med inlandets nybyggen uppmärksammades från 

sent 1850-tal och ett par decennier framåt i tiden som en följetong i landshövdinge-

ämbetets femårsberättelser. I berättelsen från 1871 befarade hövdingen i Väs-

ternorrland att många av ”nyhemmanen” efter att ha fått sina skattebrev och 

plundrats på skog därefter inom kort skulle ”förfalla till skattevrak”.25 Och år 1876 

konstaterades att nybyggena, med sina goda tillgångar på avverkningsbar skog, 

kommit att bli till en ”handelsvara” för skogsspekulanter snarare än den långsikti-

ga investering i inre Norrlands uppodling, vilken intentionen varit från statens 

sida.26 

 
De flesta af de nybyggen, hvilka ega någon ansenligare skogstillgång, hafva tyvärr 

blifvit föremål för sågverksegares och trävaruhandlandes spekulationer, och genom 

köp, som, enligt understuckna aftal, endast afse skogen, varda nybyggena åt desse 

senare öfverlåtna. I afräkning å köpeskillingen blifva de nödiga husen uppförda, 

samt den föreskrifna åker- och ängvidden brådstörtadt med konstlade medel uppta-

gen – den förra mången gång å mark, som varit lättast att bearbeta, ehuru till åker el-

jest föga lämplig; och sedan byggnads- och odlingsskyldigheterna såmedelst måste 

anses vara fullgjorda, samt skattebref utfärdats, börjas skogssköflingen samtidigt 

med den öfriga nybyggesjordens återställande till de förra åborne, hvilke under tiden 

vanligen i vällefnad förstört köpeskillingen, och vid lägenheternas återtagande ofta 

sakna tillgång och förmåga att åt åkerns underhåll egna gödning och vård.27 

 

Den påstådda vanhushållningen och spekulationen med nybyggen resulterade 

under 1860-talet i ett ingripande från riksdagens sida. Enligt ett lagtillägg från år 

1866 skulle de nybyggen som därefter inrättades på kronans mark inte erhålla full 

äganderätt till skogsmarken när de övergick till skattehemman, utan ställas under 

skogligt förmyndarskap med årliga kvotuttag efter utsyning av jägmästare. Tanken 

var att förhindra skogsspekulation, men eftersom de flesta nybyggen redan var 

inrättade och lagtillägget i princip inte gällde retroaktivt, så fick det begränsad 

verkan.28 

 

Vi ska nu se lite närmare på utvecklingen i tre olika krononybyggen i Edsele, när-

mare bestämt Grundtjärn, Skogen och Stensjö. Till likheterna hör att samtliga var i 

enskild åborättsägo under 1860-talet, att de övergick till skattehemman under 

1870-talet samt att de vid sekelskiftet 1900 till största delen var bolagsägda. Men 

även om slutstationen på sätt och vis blev samma för alla tre, så kan man se bety-

                                                 
25 BiSOS, Femårsberättelse för Västernorrlands län 1866–1870, s. 7f. 
26 BiSOS, Femårsberättelse för Västernorrlands län 1871–75, s. 7f. 
27 BiSOS, Femårsberättelse för Västernorrlands län 1866–1870, s. 7f. 
28 Arpi (1966) s. 67. 
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dande skillnader på vägen dit vad gäller förutsättningar och villkor för skogsbola-

gens uppköp. Det här är berättelsen om hur det gick till när Sunds AB, Strömnäs 

AB och Sandvikens AB skaffade sig delar av det skogsbestånd som redovisas i 

tabell 2.   

 

 

Grundtjärns krononybygge 

Grundtjärns krononybygge finns upptaget på en karta från år 1814, men nyinrätta-

des år 1837 då Norrnäs byamän i samband med avvittringen sökte och fick åborät-

ten. Även Graninge Bruksägare var intresserade, men bönderna i Norrnäs bedöm-

des ha större rätt till nybygget eftersom man sedan lång tid tillbaka utnyttjat ”all-

männingen” till betesland för kreaturen sommartid. Norrnäs hade nämligen sina 

fäbodar i närheten. Odlings- och byggnadsskyldigheter specificerades vid samma 

tillfälle och frihetsåren fastställdes till 32 år, räknat från 1838.29 Vid en avvittrings-

förrättning år 1854, då en beskrivning av nybygget upprättades, tillhörde det fort-

farande Norrnäs byamän. Av ägobeskrivningen framgår att åkermarken bestod av 

”finare och gröfre hvit och röd bottenlös sandjord” samt att den ”på sina ställen” 

var mycket stenbunden och utsatt för frost med tanke på omkringliggande myrar. 

Skogsmarken sades vara ett ”stenbundet fjälland” som gav ”ringa bete”, till större 

delen beväxt med ”små granskog” och därutöver obetydligt med tall- och lövskog. 

Det finns i dessa handlingar inga uppgifter om eventuella byggnader som hade 

uppförts, men högst sannolikt är att Grundtjärn utnyttjades sommartid som en 

förlängd fäbod.30 I kyrkböckerna går inte att utläsa att någon ska ha varit perma-

nent bosatt där.31 

    Under 1860-talets senare del ägde rum en viktig förändring. Hemmansägaren 

Nils Ersson i byn Sundmo i angränsande Ådals-Lidens socken köpte då åborätten 

till nybygget av Norrnäs byamän som vid den tiden konkret utgjordes av: Pehr 

Jacobsson, Eric Larsson, Ingrid Johansdotter och Hans Hansson. Den första fjärde-

delen ropades in på en konkursauktion i december 1866, och därefter gjorde Ers-

son målmedvetet upp med övriga ägare tills han sommaren 1868 var innehavare 

till hela nybygget. Den totala köpesumman uppgick till 3725 kronor (eg. i enheten 

riksdaler riksmynt före år 1873).32 Eftersom taxeringsvärdet vid samma tid låg om-

                                                 
29 Avvittringshandlingar för Edsele år 1837, Historiska kartor, nr 22-EDS-81, Lantmäterimyndigheternas 

arkiv. 
30 Avvittringshandlingar för Grundtjärn år 1854, Historiska kartor, nr 22-EDS-73, Lantmäterimyndighe-

ternas arkiv. 
31 Husförhörslängder för Edsele, Edsele kyrkoarkiv, A I, vol. 4-5, Härnösands Landsarkiv (HLA). 
32Auktionsprotokoll 3/12 1866, köpekontrakt 22/12 1866, 9/1 1867, 16/11 1867 och 10/6 1868 (mapp om 

Grundtjärn), Västernorrlands läns landskontors arkiv, D VI d, vol. 128, HLA. Enligt länsstyrelsebeslut 

antogs Ersson formellt som åbo i Grundtjärn den 19 december 1871. 
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kring 1000 kronor för nybygget i sin helhet får man anta att säljarna var väldigt 

nöjda med affären.33 
    Nye ägaren Ersson var född 1814 och var således i 55-årsåldern vid tiden för 

köpet. Hans ägor gränsade till Grundtjärn, fast från andra sidan i förhållande till 

bönderna i Norrnäs. Av en syneförrättning i augusti 1868 framgår att det då var 

febril aktivitet på nybygget med såväl boningshus, stall och ladugård nyligt upp-

förda men ännu inte inredda. Även uppodlingarna av marken var i full gång, om 

än en bra bit kvar till att uppfylla kraven för slutbesiktning.34 Men uppenbarligen 

hade Ersson gjort en rivstart för att så småningom kunna ansöka om nybyggets 

överföring till skattejord. Slutsynen genomfördes sex år senare, hösten 1874, med 

godkänt resultat. Synemännen kunde då bland annat konstatera att åkern, som 

gödslades med kreaturens spillning och kompost, varit besådd med korn och hav-

re under sommaren som gått och att en ”utmärkt vacker skörd erhållits”.35 Kort 

därefter, den 6 mars 1875, erhölls det eftertraktade skattebrevet som förklarade 

Ersson som ägare till nyblivna hemmanet Grundtjärn, 10 ½ seland.36   
    Vad hade då Ersson haft för avsikt med sitt köp av åborätten och sitt målmed-

vetna arbete med att få nybygget omvandlat till skattehemman?  

   Planen var i varje fall inte att bli bofast nybyggare. Projektet Grundtjärn förefaller 

istället ha varit en förutseende fars investering åt sina barn. Efter att Ersson dragit 

sig tillbaka som födorådstagare i Sundmo, överlät han 1881 hela hemmanet i 

Grundtjärn till sina fyra söner, fördelat på lika stora lotter om 2 5/8 seland var. 

Sönerna skulle tillsammans betala 50 kronor om året till fadern så länge han levde. 

För denna blygsamma summa fick de i gåva ett hemman som vid denna tid var 

taxerat till 8000 kronor, vilket de enligt en notering i kontraktet ”med tacksamhet” 

mottog.37 

    I samband med ägarskiftet genomfördes laga skifte under sensommaren 1881. 

Det hade pappa Ersson ansökt om innan han sålde till sönerna. Vid den tidpunk-

ten beräknades hela hemmanet uppgå till 6,98 hektar inrösningsjord, det vill säga 

åker- och ängsmark, samt 685 hektar så kallad avrösningsjord, bestående av berg, 

myrar och skogsmark. De befintliga åbyggnaderna bildade en enkel men komplett 

gårdsbild, bestående av en mindre mangårdsbyggnad med nävertak, mur, förstuga 

och två inredda rum, därutöver en till mindre stuga med mur, tröskloge, kornhäs-

                                                 
33 Taxeringslängder för Edsele socken år 1865 och 1870, Västernorrlands läns landskontors arkiv, E Ib, 

HLA. Här och på andra håll i artikeln används för språklig enkelhets skull beteckningen kronor, trots att 

beteckningen egentligen var riksdaler riksmynt fram till år 1873. 
34 Syneförrättningsprotokoll 31/8 1868 (mapp om Grundtjärn), Västernorrlands läns landskontors arkiv, 

D VI d, vol. 128, HLA. 
35 Resolution om beviljat skatteköp (nr 124 med bilaga), Västernorrlands läns landskontors arkiv, A III a, 

vol. 83 (1875), HLA. 
36 Lagfartsprotokoll 11/3 1876, § 211, Ramsele tingslags häradsrätts arkiv, A II, vol. 31, HLA. 
37 Lagfartsprotokoll 17/4 1882, § 75, Ramsele tingslags häradsrätts arkiv, A II, vol. 43, HLA. 
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sja, två fähus, stall, mjölkbod och härberge.38 Enligt kyrkböckerna var fortfarande 

ingen fastboende eller mantalsskriven i byn, men mycket möjligt är att Ersson an-

vände Grundtjärn som fäbodvall på sommaren.39 

    Laga skiftet gick till på följande sätt: För att uppnå fullständig rättvisa mellan 

delägarna värderades marken vid skiftesförrättningen, bit för bit, efter sin produk-

tivitet, innan den delades. De fyra lotterna kom efter delningen var för sig att bestå 

av mellan 1,57 och 1,74 hektar inrösningsjord samt mellan 159 och 184 hektar av-

rösningsjord. Det fick till följd att möjligheten för Grundtjärn att försörja en 

självägande bonde med familj i princip gick förlorad. På varje lott föll efter del-

ningen mindre än två hektar odlingsbar mark. Dessutom kom två av dem att helt 

sakna egna åbyggnader. Varje lott tilldelades däremot hundratals hektar skogs-

mark av varierande beskaffenhet, och när vi nu skriver 1880-tal så saknades det 

inte precis spekulanter på denna. Kostnaden för skiftesförrättningen uppgick till 

475 kronor per delägare, och det skulle nu med råge tjänas in.40 

    Överlåtelsen av hemmanet ägde formellt rum den andra september 1881, och 

redan under de närmast följande månaderna (innan laga skiftet i formell mening 

var slutfört) gjorde samtliga söner upp med Strömnäs AB om 15-åriga avverk-

ningsrätter på större delen av skogen, till en sammanlagd köpesumma om 26 500 

kronor.41 Därefter stod till buds att sälja även jorden, för att ytterligare kunna om-

sätta faderns gåva i pengar. Sonen Anders Olof Callin var snabbast ut. Han sålde 

år 1883 sin andel till bolaget Björknäs för 2500 kronor plus den årliga avgiften till 

fadern, motsvarande 12,50 kronor om året under dennes återstående livstid. Av 

köpekontraktet framgår att delar av skogen, enligt kontrakt den 15 oktober 1881, 

var förbehållen Strömnäs AB som avverkningsrätt. Sedermera år 1897 köpte 

Strömnäs loss denna hemmansdel, då var prislappen på 3000 kronor.42 Callin var 

vid tiden för försäljningen ägare till ett mindre hemman i Sundmo, Ådals-Liden, 

men lämnade längre fram, år 1891, sin familj och emigrerade till Amerika, från 

Trondheim med destination Minnesota.  

    En andre son, Hans Petter Molin, likaså hemmansägare i Ådals-Liden, avled 

genom drunkning hösten 1882. Änkan gifte om sig våren 1883 och köpte några år 

senare ihop med sin nye make ett annat hemman i Ådals-Liden. I samma veva, 

våren 1885, lät hon och barnen försälja hemmansdelen i Grundtjärn på offentlig 

auktion. Strömnäs AB lade högsta budet, 2800 kronor plus födorådsförmåner.43 

                                                 
38 Lagaskifteshandlingar för Grundtjärn 1881-82, Historiska kartor, nr 22-EDS-125, Lantmäterimyndig-

heternas arkiv. 
39 Husförhörslängder, Edsele kyrkoarkiv, A I, vol. 8-9, HLA. 
40 Lagaskifteshandlingar för Grundtjärn 1881-82, Historiska kartor, nr 22-EDS-125, Lantmäterimyndig-

heternas arkiv. 
41 Kontraktsflik nr 119, 122, 123 och 130, Strömnäs AB:s arkiv, kontraktsbok 1872-83, SCA:s arkiv, Merlo. 
42 Lagfartsprotokoll 11/2 1884, § 21 och 4/10 1897, § 1, Ramsele tingslags häradsrätts arkiv, A II, vol. 47 

och 72, HLA. 
43 Lagfartsprotokoll 30/11 1885, § 66-67, Ramsele tingslags häradsrätts arkiv, A II, vol. 50, HLA. 
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Eftersom Strömnäs redan hade avverkningsrätten till större delen av skogen var 

antalet spekulanter förmodligen begränsat. 

    Den tredje sonen, Zakarias Nordin, sålde även han sin andel till Strömnäs AB. 

Året var 1886 och priset relativt blygsamma 2000 kronor. Men till det skulle läggas 

ett separat 50-årigt kontrakt på avverkningsrätten, som plussade på med 4000 kro-

nor till.44 Zakarias Nordin verkade livet ut som hemmansägare i Sundmo, Ådals-

Liden.  

    Den fjärde sonen, Nils-Erik Nilsson, lät av arvsskäl omgående skriva över sin 

andel till sin egen omyndige son, Hans Petter Nilsson, född 1870. För hemmansde-

len i Grundtjärn plus ett mindre hemman i Sundmo betalade den sistnämnde en-

ligt kontraktet 1000 kronor plus födoråd.45  När Hans Petter Nilsson blev myndig i 

början av 1890-talet sålde denne samma hemmansdelar till Strömnäs AB för 18 000 

kronor, varav 12 000 kronor för andelen i Grundtjärn.46 Även om några direkta 

prisjämförelser inte kan göras förefaller det som om marknadsvärdet hade stigit 

sedan 1880-talet när de övriga andelarna såldes till bolaget. Hans Petter Nilsson 

använde de pengar han fick loss genom försäljningen till att köpa sig ett nytt 

hemman i Eds socken, där han sedermera avled år 1895. 

    Processen från krononybygge till bolagsägt skattehemman kan sammanfattas på 

följande vis: Hemmansägaren Nils Ersson i Sundmo hade turen – eller var fram-

synt nog – att bli åbo på Grundtjärns krononybygge innan prisutvecklingen tog 

fart. För att få äganderätten till skogsmarken, där de stora värdena för framtiden 

låg, lät han i rask takt färdigställa nybygget för slutbesiktning och överföring till 

skattehemman. Sönerna löste sedermera in faderns gåva i kontanta medel genom 

att omgående sälja till högstbjudande: ett skogsbolag. Inräknat försäljningen av 

både avverkningsrätter och hemmansdelar inbringade Grundtjärn under 1880- och 

det tidiga 1890-talet en summa kring 45 tusen kronor, vilket efter inflationskorri-

gering motsvarar 2,6 miljoner kronor år 2014.47 Med dessa pengar på fickan skrevs 

sönerna Ersson och deras ättlingar ut ur handlingen, medan Grundtjärns vidare 

öden kom att vila i bolaget Strömnäs händer. 

 

 

                                                 
44 Lagfartsprotokoll 8/6 1886, § 122, Ramsele tingslags häradsrätts arkiv, A II, vol. 51, HLA; Kontrakts-

flik nr 8 och 10, Strömnäs AB:s arkiv, kontraktsbok 1886-95, SCA:s arkiv, Merlo. 
45 Lagfartsprotokoll 4/10 1882, § 20, Ramsele tingslags häradsrätts arkiv, A II, vol. 44, HLA. 
46 Lagfartsprotokoll 16/7 1892, § 115, Ramsele tingslags häradsrätts arkiv, A II, vol. 63, HLA. Av Ström-

näs AB:s handlingar framgår att 12 000 kronor av köpesumman härrörde till Grundtjärn, se förteckning 

”Strömnäs Aktiebolags skogar 1870-1914”, Strömnäs AB:s arkiv, SCA:s arkiv, Merlo. 
47 Uträkningen bygger på SCB:s konsumentprisindex och historiska tal, observera dock att jämförelser 

över tid är svåra att göra på grund av olikartade levnadsvanor och konsumtion som påverkat prisnivå-

erna för olika varor och tjänster.  
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Skogens krononybygge48 

Tillkomstsättet för Skogens nybygge om 9 ½ seland var i stort sett samma som för 

Grundtjärn. Åborätten tillhörde under 1860-talet bönderna i den angränsande byn 

Fjällbohög, fyra till antalet men med olika stora andelar. I ett avvittringsutslag från 

1858, då nybygget inrättades med 48 frihetsår, beskrevs trakten som en karg fjäll-

bygd med dåliga förutsättningar för åkerbruk och som sommartid krävde stora 

arealer skogsmark som betesland för kreaturen. ”Skogsanslaget” uppgick därför 

till hela 2500 tunnland duglig mark per helt mantal, vilket i detta fall motsvarade 

ungefär 1000 tunnland. Trots det ansågs ”ståndskogen” vara av ”ringare omfång” 

men antogs åtminstone kunna lämna ”hustimmer, gärdsel och wedbrand med 

mera som erfordras till hemmanets bebyggande, iståndsättande och underhållan-

de”. För nybyggets uppodling, ”wård och skötsel” bedömde man att det skulle 

krävas minst 4 arbetsföra personers händer, och när det blev klart var målsättning-

en att det skulle räcka för att föda 2 hästar, 5 till 6 kor och därtill ungboskap, får 

och getter.49 

    Sommaren 1868, närmare bestämt den sjunde juli detta år, sålde Fjällbohögs 

byamän i ett gemensamt kontrakt åborätten för Skogens nybygge till disponent 

Georg Scherman. Köpeskillingen uppgick enligt kontraktet till 1500 kronor för hela 

nybygget, vilket betydde att varje bonde i Fjällbohög skulle för sin andel få i ge-

nomsnitt 375 kronor. Märkligt nog skulle inga pengar betalas ut till säljarna förrän 

köparen kunde börja avverka, det vill säga när nybygget blivit skattehemman nå-

gon gång i framtiden. I gengäld skulle Fjällbohög få fortsätta skicka sina djur på 

sommarbete in på nybyggets marker fram tills affären slutförts.50   

    Vem var då köparen som lyckats göra ett för honom så förmånligt kontrakt? 

Georg Scherman var ursprungligen från västkusten, men hade verkat inom den 

norrländska trävarubranschen under en följd av år. Till att börja med i Sundsvalls-

distriktet, där han som agent för en Göteborgsfirma hade gjort sig känd för sitt heta 

temperament och sina turbulenta affärer som periodvis hade försatt honom på 

ekonomiskt obestånd. Under 1860-talet hade Scherman lierat sig med en tysk risk-

kapitalist, Ferdinand Guntrum, och med dennes pengar i ryggen kunde Scherman 

år 1866 ta initiativet till att uppföra Nyviks ångsåg (senare mer känd som Köjaså-

gen) i Härnösandsdistriktet. Själv blev han sågens förste disponent, och det var i 

den egenskapen han två år senare gjorde upp med bönderna i Fjällbohög om ny-

bygget Skogen – detta kontrakt var sannolikt bara ett i raden som syftade till att 

långsiktigt säkra sågens tillgång på råvara.51  

                                                 
48 Hela detta avsnitt bygger, om inte annat anges, på en avskriftssamling av dokument rörande Nyviks 

ångsåg och Skogens nybygge: Mapp Skogens nybygge, Västernorrlands läns landskontors arkiv, G VII 

bb, vol. 19, HLA. 
49 Avskrift av avvittringsförslag för Edsele socken år 1858, Västernorrlands läns landskontors arkiv, G 

VII bb, vol. 19, HLA. Se även avvittringshandlingar för Skogen år 1854, Historiska kartor, nr 22-EDS-76, 

Lantmäterimyndigheternas arkiv. 
50 Avskrift av köpekontrakt, Västernorrlands läns landskontors arkiv, G VII bb, vol. 19, HLA. 
51 Nils Henrik Qvist, Ådalen: ett bidrag till dess industri- och personhistoria, del 2 (Stockholm, 1946) s. 46ff. 



112 

 

    Scherman fick aldrig skörda frukterna av sitt arbete. Ett drygt halvår efter att 

kontraktet om Skogen hade skrivits på tog hans karriär en oväntad vändning – 

från disponent till straffånge! Vid ett möte på Hallsta gästgivaregård i Sollefteå den 

28 januari 1869 försökte Scherman i vredesmod döda sin finansiär Guntrum som 

var på tillfälligt besök från Hamburg samt en av sina anställda, inspektor John 

Bagge. Motivet ska ha varit en maktkamp inom bolaget, där Scherman trodde sig 

bli utmanövrerad av den kapitalstarke Guntrum.52 Men mordförsöket misslycka-

des, och med Scherman förpassad till fängsligt förvar på Långholmen tog Gun-

trum över som bolagets verkliga ledare. Efter den konkurs som följde, återropades 

bolaget av Guntrum på exekutiv auktion år 1870, liksom även kontraktet på Sko-

gens nybygge så småningom övergick i hans ägo.53 

    Härefter vidtog en intressant utveckling. Strax före jul 1871 gav hemmansägaren 

Per Persson i Gagnets by, Helgums socken, i uppdrag åt fjärdingsman Lundstedt i 

Ramsele att driva frågan om bördsrätt. Persson var äldste son till en av de bönder 

som hade sålt sin andel i Skogen till Scherman. Nu krävde han att köpet skulle gå 

tillbaka, en begäran som det fanns visst stöd för i lagstiftningen.54 I en förordning 

från 1808 stadgades äldsta sonens förköpsrätt på sin faders åborätt. Vid försäljning 

av åborätten till utomstående kunde den inom en viss tid återkallas om sonen hade 

invändningar. Vad som utöver bördsrätten talade till sonens fördel i just detta fall 

var att ingen köpeskilling ännu hade erlagts. Länsstyrelsen gick därför på Perssons 

linje. I ett utslag under april 1872 ogiltigförklarades det tidigare kontraktet och 

Ferdinand Guntrum beordrades att frånträda Perssons andel av nybygget, som 

motsvarade en fjärdedel.55 När det prejudicerande utslaget blev känt i Fjällbohög 

såg också bönderna där en chans att vrida klockan tillbaka och göra försäljningen 

ogjord. Hemmansägarna Magnus och Jonas Månssons respektive söner, sjuårige 

Erik Petter och sexårige Sven, överklagade senare samma år, via tillsatt förmynda-

re och med fjärdingsman Lundstedt som juridiskt ombud, sina fäders kontrakt 

med Scherman/Guntrum. Samma sak gjorde Jonas Persson, en fjärde Fjällbohög-

son. Därmed hade Schermans fina avtal från juli 1868 helt gått om intet.56     

                                                 
52 Det överlagda mordförsöket ska ha gått till på ungefär följande sätt: Först slängde Scherman fram ett 

dokument på bordet framför Guntrum och Bagge, och uppmanade dem att studera detta. De båda 

böjde sig fram för att läsa, samtidigt som Scherman tog fram en revolver och siktade på Bagge. Det 

första skottet klickade, det andra skottet åstadkom en smärre skada i Bagges ena arm. I det tumult som 

därefter tog vid försökte Scherman skjuta också Guntrum, men denne tog skydd bakom ett skrivbord. 

Så småningom övermannades Scherman av Guntrum, Bagge och andra tillskyndande personer som 

hört oväsendet. Scherman dömdes sedermera till fem års straffarbete samt förlust av medborgerligt 

förtroende under åtta år. Se vidare rättegångsreferat i Nyaste Hernösands-Posten, 27/2 1869.   
53 Qvist (1946) s. 50. 
54Avskrift av brev från Per Persson i Helgum till fjärdingsman Lundstedt i Ramsele 16/12 1871, Väs-

ternorrlands läns landskontors arkiv, G VII bb, vol. 19, HLA. 
55Avskrift av länsstyrelsens resolution den 17/4 1872, Västernorrlands läns landskontors arkiv, G VII bb, 

vol. 19, HLA. 
56Se diverse avskrifter i mappen om Skogens nybygge, Västernorrlands läns landskontors arkiv, G VII 

bb, vol. 19, HLA. 
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    Vad som låg bakom böndernas och bondsönernas manöver får man anta var ett 

missnöje med villkoren i kontraktet och en övertygelse om att kunna omförhandla 

och höja köpeskillingen. Därför hade man inte några ambitioner att återta nybyg-

get i fysisk mening, utan enbart i juridisk. I september 1872 bemyndigade Per Pers-

son sitt ombud Lundstedt att sälja den återvunna nybyggesandelen till ”Herr Gun-

trum eller någon annan hugad köpare”. Men nu var villkoren annorlunda: Minst 

1500 Riksdaler riksmynt krävde Persson för sin fjärdedel av nybygget, det vill säga 

fyra gånger så mycket som i det tidigare kontraktet. Och nu skulle betalningen äga 

rum omedelbart med kontanta medel, inte som ursprungligen var tänkt först när 

nybygget blivit konverterat till skattehemman.57  Samma väg valde också de tre 

övriga intressenterna att gå. I en skrivelse till länsstyrelsen motiverade bönderna 

återförsäljningen med att man annars befarade ”en lång tvist” om ersättningen till 

Guntrum för de odlingar och byggnadsarbeten som under hans regi genomförts på 

nybygget mellan åren 1868 och 1872. Uppgörelsen, som träffades i godo mellan 

parterna den 11 mars 1873, innebar att en viss Johannes Guntrum blev ny ägare till 

hela nybygget.58 Johannes var bror till Ferdinand Guntrum och sedan några år 

tillbaka placerad som disponent och chef på Nyvik. I mer formell mening antogs 

han av länsstyrelsen som åbo i Skogen år 1875.  

    Protokoll från syneförrättningar visar att det under tidigt 1870-tal fanns på plat-

sen en mer eller mindre komplett uppförd gård med mangårdsbyggnad, ladugård, 

bryggstuga med bakugn, loge och diverse andra uthus. Enligt en uppgift från år 

1872 beboddes och brukades nybygget då av en ”tjänare” till Guntrum.59 Uppdra-

get var förstås att se till att nybygget så snart som möjligt skulle vara redo för slut-

besiktning. Den förste på riktigt bofaste innevånaren i Skogen verkar ha varit Jo-

han Göransson, en före detta bonde och sedermera ”arbetare” från byn Norrnäs 

som enligt kyrkböckerna flyttade in som arrendator hösten 1877. Denne kom sedan 

att stanna kvar som bofast fram till sin död år 1906.60 

    Vid en syneförrättning i oktober 1876 konstaterade man att odlings- och bygg-

nadsskyldigheterna var uppfyllda och att nybygget kunde få lov att överföras till 

skattehemman. Hösten 1877 var alla formaliteter klara så att Johannes Guntrum på 

riktigt kunde titulera sig hemmansägare i Skogen. Dock var det med lite av smolk i 

glädjebägaren: Enligt ett länsstyrelsebeslut i november 1873 hade nybyggets skog 

belagts med inskränkt dispositionsrätt i enlighet med 1866 års lagtillägg, vilket 

                                                 
57Avskrift av brev från Per Persson i Helgum till fjärdingsman Lundstedt i Ramsele 28/9 1872, Väs-

ternorrlands läns landskontors arkiv, G VII bb, vol. 19, HLA. 
58Avskrift av skrivelse till länsstyrelsen 19/11 1873, Västernorrlands läns landskontors arkiv, G VII bb, 

vol. 19, HLA. 
59Brev till länsstyrelsen från kronolänsman Allberg i Helgum 6/12 1872, Västernorrlands läns landskon-

tors arkiv, G VII bb, vol. 19, HLA. 
60 Husförhörslängder, flikar för Norrnäs och Skogen, Edsele kyrkoarkiv, A I, vol. 1-10, HLA. Tidpunk-

ten för dennes tillträde är dock något oklar; redan år 1876 omtalas att Göransson är antagen som land-

bonde. Se vidare avskrift av syneförrättningsprotokoll 2/10 1876, Västernorrlands läns landskontors 

arkiv, G VII bb, vol. 19, HLA. 



114 

 

efter överklagan fastställdes av Kammarkollegiet sommaren 1874. Det begränsade 

möjligheten för Guntrum att låta avverka skogen efter eget gottfinnande. Dessut-

om talas i syneprotokollet från 1876 om en ”skogseld” som lämnat skador efter 

sig.61 Till sammanhanget hör även att brodern Ferdinand Guntrum hade avlidit i 

Hamburg år 1875 och att ägarskapet till Nyvik i samma veva övergått till brittiska 

firman Curry, Carr & Co. Johannes Guntrum fortsatte ännu ett tag som disponent 

under den nya regimen, men avvecklade sedan sina engagemang i den norrländs-

ka trävaruindustrin och flyttade tillbaka till hemlandet.62 Våren 1878 såldes följakt-

ligen hemmanet i Skogen jämte ett liknande nyhemman i byn Knapperberget till 

Nyviks ångsåg för 8000 kronor, varav 3000 kronor för Skogen och 5000 kronor för 

Knapperberget.63 Nyvik sålde i sin tur de båda hemmanen vidare till Norrländska 

skogsaktiebolaget för samma summa år 1882. Dock kunde inte lagfart beviljas för-

rän år 1889 på grund av en rättstvist med Georg Scherman som utsläppt ur fängel-

set och med hänvisning till sin ”bättre rätt” försökte få tillbaka hemmansdelarna i 

Edsele, men utan framgång.64 År 1891 gick de båda hemmanen istället vidare till 

Sandvikens Sågverks AB för sammanlagt 24 500 kronor.65 Slutligen ska sägas att 

taxeringsvärdet på Skogens nybygge steg från 800 kronor år 1870, till 14 000 kronor 

år 1890, och till omkring 50 000 kronor ytterligare tjugo år senare.66  

 

 

Stensjö krononybygge 

Krononybygget Stensjö, eller Stensjölandet som det också ibland benämns, hade 

helt andra förutsättningar än sina motsvarigheter i Grundtjärn och Skogen. Stensjö 

hade som nybygge anor åtminstone från 1800-talets början, och hade under hela 

denna tid varit bebott till och från. Antalet nybyggesandelar och bofasta hade vari-

erat stort, men från 1860-talet och framåt var det uppdelat i åtta lika stora andelar 

om vardera 2 ¼ seland.  Vid mitten av 1870-talet hade varje andel separata ägare, 

vilket betyder att det vid den tiden fanns sammanlagt åtta åbor som hade nybyg-

get som sitt huvudsakliga levebröd. Taxeringsvärdet per andel uppgick till 500 

kronor.67  

    Den andra och tredje november 1876 inspekterades nybygget, den så kallade 

slutsynen, och de odlings- och byggnadsskyldigheter som hade slagits fast i ett 

                                                 
61Avskrift av syneförrättningsprotokoll 2/10 1876 och 1/9 1877, Västernorrlands läns landskontors arkiv, 

G VII bb, vol. 19, HLA. 
62 Qvist (1946) s. 49ff; Husförhörslängder 1875-1885, Bjärtrå kyrkoarkiv, A I, vol. 11, HLA. 
63 Lagfartsprotokoll 31/10 1878, § 33-34 med bilagor, Ramsele tingslags häradsrätts arkiv, A II, vol. 36, 

HLA. 
64 Lagfartsprotokoll 3/2 1881, § 1 och 12/2 1882, § 1, Ramsele tingslags häradsrätts arkiv, A II, vol. 41 och 

45, HLA.  
65 Lagfartsprotokoll 16/4 1891, § 110, Ramsele tingslags häradsrätts arkiv, A II, vol. 61, HLA. 
66 Taxeringslängder för Edsele socken 1870-1910, Västernorrlands läns landskontors arkiv, E Ib och E IV, 

HLA. 
67 Taxeringslängd för Edsele socken år 1875, Västernorrlands läns landskontors arkiv, E IV, vol. 7, HLA. 
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avvittringsutslag år 1858 befanns då vara uppfyllda på sex av andelarna. Nybyg-

garen Anders Olof Jakobsson Rundin var en av de lyckliga som fick godkänt och 

kunde kvittera ut sitt skattebrev i maj 1877.68 De två resterande nybyggarna fick 

efter ett nytt försök sina skattebrev i oktober 1878.69 Intressant i sammanhanget är 

att flera av de forna nybyggarna, till exempel nyss nämnde Jakobsson Rundin, i 

samband med överföringen till skattejord eller dessförinnan hade sålt avverk-

ningsrätten på sina nybyggen till firman Braathen & Comp. på okänt antal år och 

villkor.70 Firmans ägare, unge grosshandlaren Ingvald Braathen, var av norsk börd 

men sedan tidigt 1870-tal bosatt i Sundsvall, där han gett sig in i trävarubranschen, 

bland annat som en av grundarna till Tuna fabriksaktiebolag. Via egna firman 

Braathen & Comp. handlade han med skogskontrakt, fastigheter och aktier. Avta-

len med nybyggarna i Stensjö kan rent hypotetiskt ha gått ut på att Braathen i mot-

prestation för avverkningsrätten dels betalade en mindre summa pengar kontant i 

förväg, dels hjälpte till så att kriterierna för överföring till skattejord uppfylldes. Ett 

så beskaffat arrangemang, likt det som landshövdingen i Västernorrland så hårt 

kritiserade, kunde i det korta perspektivet upplevas som en win-win-situation för 

båda parter: för nybyggarna som med ett handtag från Braathen fick äganderätten 

till jorden och kunde titulera sig hemmansägare, för grosshandlare Braathen som i 

samma stund som överföringen till skattejord godkändes kunde börja avverka 

skogens skatter. 

    Oavsett omständigheterna kring köpen av avverkningsrätter, så lät Braathen i 

nästa fas under början av 1890-talet köpa ut de forna nybyggarna helt och hållet. 

Några andelar hade hunnit byta ägare under tidens gång, bland annat så inneha-

des nu en av lotterna av en bonde i Krokvåg i Ragunda socken. Men på det hela 

taget var ägarstrukturen liknande den på 1870-talet. Mellan maj 1892 och december 

1895 köpte Braathen in samtliga hemman i byn, utom ett: Jöns Nordlings. Flera av 

dessa köp samordnades, exempelvis är fyra kontrakt daterade den 16 september 

1892. Villkoren var samma för alla: 2500 kronor kontant (taxeringsvärdet uppgick 

vid denna tid till 1000 kronor per hemmansdel).71 Man får följaktligen intryck av 

att Braathen lämnat ett stående bud och sedan bara inväntat att Stensjöborna skulle 

höra av sig och acceptera. Tidpunkten sammanfaller med de för länet svåra åren i 

början av 1890-talet, då frosten nöp skördarna i inlandet, en industriell recession 

minskade möjligheterna till sidoinkomster för skogsarbete, liksom emigrationsvå-

                                                 
68 Lagfartsprotokoll 20/8 1878, § 115, 117, 119 och 121; 5/11 1878, § 53 med bilaga 44,Ramsele tingslags 

häradsrätts arkiv, A II, vol. 35-36, HLA. 
69 Lagfartsböcker för Edsele/Stensjö by, Inskrivningsdomarens i Ångermanlands västra domsaga arkiv, 

C I a, vol.1-4, HLA. 
70 Att avverkningsrätten var såld till Braathen& Comp. på minst två av hemmanen/nybyggena framgår 

av två köpekontrakt 1878 respektive 1882. Lagfartsprotokoll 15/3 1879, § 32; 18/4 1882, § 110, Ramsele 

tingslags häradsrätts arkiv, A II, vol. 37 och 43, HLA. 
71 Lagfartsprotokoll 5/10 1892, § 24-27, 38, 2/10 1894, § 3-5 och 12/2 1896, § 45, Ramsele tingslags härads-

rätts arkiv, A II, vol. 64, 68 och 71, HLA. 
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gen nådde sin högsta topp.72 Det är också tydligt att flera av Stensjöbönderna hade 

det knapert med många minderåriga barn i hushållet, skogen redan såld och vissa 

dessutom med betydande inteckningar som i några fall översteg taxeringsvärdet 

på det hemman de ägde. Låt oss ta Göran Andersson Edström som exempel. Han 

hade vårvintern 1892 tagit ett lån på knappt 700 kronor som intecknats i hemma-

net. Genom att samma höst sälja till Braathen, som ”inlösa mitt skuldebref”, fick 

han istället 1800 kronor tillgodo, pengar som säkert kom väl till användning i den 

stora familjen. En annan som sålde vid samma tillfälle, Göran Jönsson Sjödin, hade 

en inteckning från föregående år som uppgick till 1400 kronor plus ränta. Han fick 

således knappt 1100 kronor kvar i handen efter att Braathen löst ut skulden.73 Båda 

kom liksom de flesta andra i Stensjö att bo kvar på sina gårdar. Hemmansägarti-

teln var dock förlorad, och i kyrkboken strök prästen konsekvent över ”H-eg” och 

ersatte det med ”Lb”, landbonde.74 

    En rimlig tolkning av detta skeende är att de ekonomiskt svåra åren gjorde det 

frestande eller nödvändigt för småbönderna i Stensjö att acceptera Braathens bud. 

Sammanlagt gav Braathen omkring 17 500 kronor för 7/8-delar av byn, exklusive 

ersättning för tidigare köp av avverkningsrätter. Grosshandlaren fick emellertid 

inte så stor personlig nytta av sina fastighetsköp. I november 1896 begick han 

självmord i sin bostad i Sundsvall.75 Boet lämnade efter sig tillgångar till ett värde 

av omkring 220 000 kronor, däribland fastigheterna i Stensjö som i bouppteckning-

en värderades till 14 000 kronor.76 Närmaste arvingar var modern Regine Braathen 

och systern Thea Braathen. Enligt ett kontrakt daterat den 30 november 1897 lät de 

avyttra fastigheterna i Stensjö till Sunds AB för ett belopp om 10 000 kronor.77 Det 

låga beloppet i förhållande till tidigare köpeskillingar förklaras sannolikt av att 

stora delar av timmerbeståndet redan hunnit avverkats eller mer troligt, tagits av 

på separata avverkningskontrakt. Taxeringsvärdet fortsatte nämligen att stiga, och 

vid sekelskiftet 1900 uppgick det till hela 50 000 kronor. 

    Den ende i byn som inte sålde sitt hemman, Jöns Nordling, lämnade sedermera 

över hemmanet till sina två söner. Vid hustruns död år 1914, som födorådstagare, 

hade paret varken tillgångar eller skulder i pengar räknat.78  

 

 

 

                                                 
72 Jfr Tedebrand (1972) s. 179. 
73 Lagfartsprotokoll 5/10 1892, § 26-27, Ramsele tingslags häradsrätts arkiv, A II, vol. 64, HLA. Till saken 

hör att det inte var Braathen som lånat ut pengarna utan andra personer i närområdet. 
74 Husförhörslängd 1892-98, Edsele kyrkoarkiv, A I, vol. 10, HLA. 
75 Braathen tog livet av sig med revolver i sin våning på Köpmangatan i Sundsvall. Motivet som inte 

blev klarlagt ansågs emellertid inte ha varit trassliga affärer. Sundsvalls tidning 24/11 1896. 
76 Bouppteckning efter Ingvald Braathen, Rådhusrättens och magistratens arkiv, F II, vol. 2, nr 154, 

Sundsvalls stad, HLA. 
77 Lagfartsprotokoll 4/10 1898, § 20, Ramsele tingslags häradsrätts arkiv, A II, vol. 73, HLA. 
78 Bouppteckning efter Brita Nordling, Ramsele tingslags häradsrätts arkiv, F II, vol. 28b, nr 409, HLA. 
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Konklusion och avslutande kommentarer 
Skildringarna av hur Norrlandsbönderna blev bedragna på sin skog under slutet 

av 1800-talet har levt kvar in i vår tid, återberättade från generation till generation 

såsom mörka historier om en löftesrik framtid som bestals folket i de djupa sko-

garna. Ett meningsutbyte i Svenska Handelsbankens magasin Tillväxt år 2012, mel-

lan civilekonomen Jarl Dahlerus och SCA:s informationschef Björn Lyngfelt, visar 

att dessa föreställningar alltjämt en bit in på 2000-talet är hett stoff. Dahlerus lyfter 

i sin artikel fram den traditionella uppfattningen om hur bönderna med skum-

raskmetoder lurades att sälja skogen billigt efter att bolagets ombud hade bjudit 

rikligt på brännvin.79  Lyngfelt framhåller å sin sida att bönderna fick bra betalt för 

sin skog utifrån det marknadspris som då rådde, och jämför retoriskt med om det 

kan anses vara bedrägligt mot säljaren att vid ett givet tillfälle köpa en aktie vars 

kurs därpå kraftigt stiger. Lyngfelt menar att bönderna via bolagens köp tvärtom 

fick nödvändiga medel till att investera i sina gårdar och utveckla jordbruket.80  

    Vad kan man då dra för slutsatser om bolagens skogsförvärv i Edsele utifrån den 

empiriska undersökning som presenterats i denna artikel? Och vad finns det för 

aspekter som behöver en grundligare belysning? 

    Till att börja med kan vi konstatera, helt i linje med vad tidigare forskning visat, 

att sågverksbolagen från tidigt 1880-tal och några decennier framåt i tiden i rask 

takt köpte jordbruksfastigheter, framförallt nybyggen och nyblivna skattehemman. 

Dock förefaller grunden till detta åtminstone i vissa fall ha lagts åtskilliga år tidiga-

re, via privata spekulationer. Vi kan också konstatera att det var många olika bolag 

och potentiella köpare i farten, ett faktum som på sikt kom säljarna till del genom 

en betydande prisuppgång. Men den ensidiga bilden av denna process, antingen 

att ortens folk lurades att sälja för billigt, eller att bolag och bönder möttes som 

jämlikar på marknaden, förvanskar en verklighet som syns ha varit betydligt mera 

komplex än så. I denna artikel har fokuserats på tre olika nybyggen, tre olika vägar 

som alla så småningom ledde till bolagsuppköp men där villkoren och rollerna 

mellan köpare och säljare såg väldigt olika ut. Här följer nu några avslutande kon-

klusioner och reflektioner kring hur forskningen i denna sak kan gå vidare på ett 

fruktbart sätt. 

    Först och främst, fallet Grundtjärn pekar på att det ute i socknarna på ett tidigt 

stadium fanns framsynta individer som såg vinstmöjligheter öppna sig och före-

tagsamt tog vara på dem. Vad som krävdes för att kunna navigera rätt på den så 

                                                 
79 Tillväxt, nr 1, (2012) ”Bönderna lurades att sälja skogen billigt”. På senare tid har begreppet också fått 

en ny användning som slagord i mobiliseringen mot byggande av vindkraftsparker i Norrlands gles-

bygder. Baggböleri används i det sammanhanget som beteckning på en upplevd exploatering av natu-

ren, utan att man tycker att tillräcklig hänsyn tas eller skälig ersättning ges till boende i områden som 

berörs av dessa etableringar. Se t.ex. följande insändare: Sundsvalls tidning 1/3 2012: ”Vindkraft på Ful-

berget är modernt baggböleri” och Tidningen Ångermanland 22/5 2013: Norrländsk vindkraft – nutidens 

baggböleri”. 
80 Tillväxt, nr 3, (2012) ”Bönderna fick bra betalt för sin skog”. 
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svårbedömda fastighetsmarknaden utöver att ha vad man brukar kalla näsa för 

affärer kan givetvis inte besvaras på ett mera systematiskt sätt i denna artikel, men 

ett tentativt antagande skulle kunna vara betydelsen av ”inside-information”, för-

värvad via sociala nätverk eller i egenskap av att vara förtroendeman eller tjänste-

man i området. Hemmansägaren Nils Ersson som spekulerade i Grundtjärns ny-

bygge hade exempelvis tidigare varit nämndeman. 

    En annan iakttagelse som kan göras när det gäller Grundtjärn (och även Skogen) 

är att modellen med en grannbonde eller ett byalag som nybyggare inte var opti-

mal utifrån intentionen från statens sida att man ville etablera nya bärkraftiga skat-

tehemman. För dessa så kallade nybyggare, som inte var bofasta på platsen, före-

faller det i första hand ha handlat om en ekonomisk spekulation, där det viktiga 

inte var nybyggets bästa utan att sälja det vid rätt tidpunkt. Strömnäs AB kom på 

affärsmässiga grunder över Grundtjärn genom att bolaget betalade bäst när det 

efter noga övervägande av sönerna Ersson bjöds ut till försäljning.  

    Fallet Stensjö visar på hur knappa levnadsomständigheter kunde göra det nöd-

vändigt och mest rationellt för enskilda nybyggare att sälja avverkningsrätter och 

så småningom hela hemman till det bolag som man på olika sätt bands upp och 

kom i beroendeställning till. Där den karga odlingsmarken endast erbjöd ett liv av 

ständig kamp för brödfödan, framstod skogen som den enda snabbt åtkomliga 

resursen. I det här sammanhanget kan man fundera vidare på betydelsen av bruk-

ningsenheternas storlek. Var bönder med mindre hemman/nybyggen mer benägna 

att sälja än sina bättre bemedlade yrkesbröder? Gjorde hemmansklyvningarna 

under 1800-talet att bolagen vann mark snabbare än de annars skulle ha gjort? Och 

hur påverkade konjunkturerna? Här behövs mer grundliga undersökningar av 

sociala och materiella villkor för att välgrundade svar ska kunna ges. Likaså vore 

det önskvärt med mer kunskap om de överväganden och strategier som låg till 

grund för bolagens agerande på marknaden, gentemot de säljande och andra sock-

enbor. 

    I fallet Skogen ges vidare ett klargörande exempel på hur svårt det måste ha 

varit för dåtidens jordägare att bedöma värdet på den skogsmark som de förfogade 

över. Bönderna i Fjällbohög lyckades upphäva försäljningen av åborätten och om-

förhandla villkoren på ett för sig gynnsamt sätt, utifrån de förhållanden som rådde 

i området under tidigt 1870-tal. Kapitalisten Guntrum framstod kortsiktigt som 

förlorare, eller i vart fall inte som vinnare. Men i ett längre perspektiv var det inte 

en dålig investering, tvärtom, sett till det rusande marknadsvärdet. Nybyggena, 

som hade mycket skogsmark men sämre jordavkastning på sina lotter, var jämfört 

med gamla skattehemman lågt värderade vid periodens början, följaktligen steg de 

också avsevärt mera i värde när efterfrågan på skogsmark tog fart. Diagram 1 på 

nästa sida visar taxeringsvärdenas kraftiga stegring tiden från 1870 och fram tills 

förbudslagen trädde i kraft år 1906, dels i genomsnitt för jordbruksfastigheter i 

Edsele: en värdeökning på cirka 300 procent, dels för nybyggena i Grundtjärn, 

Skogen och Stensjö: samtliga med 1000 procent och däröver. Eller mer konkret: 
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från taxeringsvärden mellan 800 och 2400 kronor innan uppgången tog fart, till att 

omkring år 1910 anses vara värda uppemot 50 000 kronor styck. Betänker man det, 

att värdet på markinnehav kunde stiga med flera tusentals procent under loppet 

av några få årtionden, inser man att den enskilde jordägarens förväntningar på vad 

han kunde få ut för sin fastighet torde varit ganska lågt ställda i förhållande till ett 

stigande marknadspris. Detta i synnerhet om man också betänker att den personli-

ga referensramen för många av dramats aktörer utgjordes av de mer stillastående 

prisnivåerna från seklets mitt. 

 

Diagram 1: Taxeringsvärdenas utveckling i Edsele åren 1870–1906; i genomsnitt för 

kommunen samt för tre specifika fastigheter. 

Källor: Taxeringslängder för Edsele socken 1870, 1875, 1880, 1885, 1890, 1895, 1900, 1906, 

Västernorrlands läns landskontors arkiv, E Ib och E IV, Härnösands Landsarkiv (HLA); 

Fyrktalslängder för Edsele år 1881, 1886, 1891, 1896, 1901 och 1907, Edsele kommun, D I, vol. 

1-3, Sollefteå kommunarkiv (SK). 
Anmärkning: Tabellen uttrycker för varje år hur respektive fastighets taxeringsvärde förhål-

ler sig till det taxeringsvärde som gällde referensåret 1870 = 100. Då ingen nämnvärd infla-

tion förekom under perioden har inflationskorrigering inte vidtagits. 

  

Avslutningsvis kan vi konstatera att det utifrån dåtidens förhållanden var varie-

rande, men inte sällan betydande summor som erbjöds för skog och hemman. 

Ibland mer och ibland mindre beroende på omständigheterna, framför allt på hur 

väl den säljande parten kunde bedöma marknadsläget och vilken position denne 

befann sig i. Att bönder och bondsöner i Fjällbohög och Grundtjärn – och många 

med dem – till att börja med trodde att de hade gjort en bra affär är förståeligt. 

Fullt förståeligt är också om vissa efter en tid grämde sig över den förräntelse som 

hade gått förlorad, jämfört med om man väntat längre med att sälja. Sett i ett större 
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perspektiv kan man se det som uttryck för – en följd av – en äldre samhällsstruk-

turs möte med den nya, snabbare tid som kom att kallas industrialismens. En tid 

då jordbrukssamhällets marknadspriser blev till oförutsedda reapriser och då 

skogsaffärerna i Norrlands inland tids nog kom att ställas i centrum för den mo-

derniseringskritiska debatten på nationell nivå. 
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Summary 

 
Nybyggen till reapris? Bolagsköp av jordbruksfastigheter i  

ångermanländska Edsele socken, cirka 1870–1906 

(Forests for Sale? A Study of Exploitation of Forest Estates in a Parish in Northern Swe-

den, ca 1870–1906) 

 

 

The modernization of Swedish society during the late 1800s and early 1900s was 

closely connected to the exploitation of the country´s natural resources. An im-

portant factor was the sawmill industry in the northern part of the country where 

increased production led to a great demand for the acquisition of agricultural and 

forest land. The majority of these estates were owned by freeholders. Towards the 

end of the 1800s many of them sold their land to various sawmill companies. This 

process laid the basis for an ideological social debate timed around 1900, in which 

the freeholders were seen to be threatened and abused by exploitative forces. This 

culminated in 1906 in a law that forbade companies from buying agricultural 

properties.  

    This article examines the development of the forestry market in a parish in 

northern Sweden during the period 1870 to 1906. The proportion of commercially-

owned land during this period increased from 3 to 58 percent, especially after 1880. 

The study also shows that the competition for land acquisition was great. Many 

companies were potential buyers and this situation gradually inflated prices and 

made it difficult for sellers to assess the actual market value. In some cases the 

value of an estate rose by thousands of percent in a few decades.  

    In this article the image of the freeholders as passive victims of modernization is 

compared to examples of individual farmers who themselves acted strategically to 

make a profit in the forestry market.  In particular a certain form of estate that the 

government intended for settlers, became a commodity through which speculating 

farmers and companies made substantial profits - while the government´s inten-

tions about lasting cultivation were lost.  All in all, it appears that this whole pro-

cess was much more complex than the social debate indicated. 

 

 

Keywords: The Industrialization Process, Forest History, Swedish Economic Histo-

ry, Sawmill Industry, Natural Resources, Modernization, Exploitation, Ideology. 
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Israels omvändelse som jordens fulländning*  
Antijudiskhet och antisemitism i Missionstidning för Israel 1874–

1885 

 

Per Hammarström 

 

 

Inledning 
Under de senaste decennierna har åtskilliga historiker ägnat intresse åt antisemi-

tism och synen på judar under svenskt 1800- och 1900-tal. Forskningen har visat att 

antisemitismen, ofta studerad som en diskurs, manifesterades brett i stereotypa 

föreställningar, misstänksamhet, fientlighet och diskriminering inom en mängd 

skilda samhällsområden: politiken, myndigheter, handelsorganisationer, populär-

kultur, press och vetenskap.1 Slutsatser om juden som ”svenskhetens negativa 

spegelbild”, ”den antisemitiska diskursens hegemoni” och ”ett antisemitiskt bak-

grundsbrus” har dragits med stor rätt.2  

    I denna framställning kommer jag rikta uppmärksamheten mot en del av fältet 

som i stort sett varit outforskat, det svenska 1800-talets folkväckelse och dess syn 

på judarna och det kristna idégodsets förhållande till den moderna antisemitis-

men.3 Min utgångspunkt är att 1800-talsväckelsen, som en del av Folkrörelsesveri-

ge och det moderna projektet, bidrog till utformandet av kollektiva och nationella 

identiteter, dikotomier, kategoriseringar och omvärldsbilder. Det material som 

ligger till grund för min studie, Missionstidning för Israel, var bara en av väckelserö-

relsens många kanaler som förmedlade representationer av judarna till breda be-

folkningsgrupper och i mina ögon förtjänar den här typen av material lika stor 

uppmärksamhet som de rabulisttidningar, riksdagsdebatter, politiska pamfletter 

och rasbiologiska rapporter som forskningen hittills har lyft fram.  

                                                 
*
 Artikeln har granskats och godkänts av två utomstående sakkunniga enligt Single Blind Peer Review. 

1 För forskningsgenomgång, se Klas Åmark, Att bo granne med ondskan: Sveriges förhållande till nazismen, 

Nazityskland och Förintelsen (Stockholm 2011) s. 368–380.  
2 Lars M. Andersson, En jude är en jude är en jude: representationer av "juden" i svensk skämtpress omkring 

1900–1930 (Lund 2000), s. 478; Karin Kvist Geverts, Ett främmande element i nationen: svensk flyktingpolitik 

och de judiska flyktingarna 1938–1944, (Uppsala 2008) s. 37, 38. 
3 Se Anna Bessermans genomgång av ett antal texter från 1900-talets första decennier, ”Den lågkyrkliga 

väckelsens syn på judar och judendomen” i Kerstin Nyström (red.) Judarna i det svenska samhället: identi-

tet, integration, etniska relationer (Lund 1991) s. 51–78. 
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    Intresset för judiska frågor var stort inom den svenska folkväckelsen, i synnerhet 

inom det särskilda sällskap för judemission som bildades på 1870-talet, Föreningen 

för Israelsmission. I föreningens organ Missionstidning för Israel speglades rörelsens 

föreställningsvärld med traditionella antijudiska representationer såväl som tolk-

ningar av samtiden och framtidsspekulationer. Tidningen tjänar som en god ut-

gångspunkt för en diskussion om väckelsens syn på judarna. Mitt syfte är att syn-

liggöra hur judar och judendom representerades i Missionstidning för Israel, perio-

den 1874–1885, och jag kommer särskilt diskutera hur tidningen beskrev och tol-

kade händelser i samtiden: reformjudendomen, den judiska emancipationen, jude-

förföljelser och framväxten av politisk antisemitism.  

    Antijudiskhet och antisemitism är centrala begrepp inom forskningsfältet och 

det kan finnas anledning att kort stanna upp inför dem. En definition svenska 

forskare ofta utgått från är formulerad av sociologen Helen Fein som hävdar att 

antisemitismen är en  

 
bestående latent struktur av fientliga föreställningar mot judar som kollektiv vilka på 

det individuella planet manifesteras som attityder, och i kulturen som myter, ideolo-

gi, folkliga traditioner och bildspråk, och i handlingar […] vilka resulterar i och/eller 

syftar till att fjärma, driva bort eller tillintetgöra judar just för att de är judar.4  

 

Här beskrivs antisemitismen som ett kulturellt fenomen, en utmejslad uppsättning 

föreställningar som under särskilda historiska omständigheter kan aktiveras och 

komma till uttryck i diskriminering och förföljelse. Feins rätt vida definition beto-

nar snarare kontinuitet än förändring. Historikern Wolfgang Benz lyfter också 

fram kontinuiteten och därvid särskilt kristendomens betydelse för den moderna 

antisemitismen: 

 
Ressentimentet gentemot judar har djupa rötter i den kristna självförståelsen och på 

grund av denna mycket långa, samhälleliga tradition måste varje försök att förstå 

dagens judefientlighet även ta antisemitismens historia i beaktande.5 

  

Västerlandets judehat har formats i en kristen kontext och motiven har visat sig 

seglivade eller ”märkligt konsistenta”, som idéhistorikern Henrik Bachner påpe-

kat. Samtidigt, framhåller samma författare, har antisemitismen växlat i styrka och 

nya motiv har tillkommit medan andra försvunnit, allt utifrån den historiska kon-

texten.6  

    Det moderna samhällets framväxt innebar en sådan förskjutning i sättet att be-

skriva och betrakta judarna, med nya rationaliseringar och komponenter. Vid si-

                                                 
4 Henrik Bachners översättning i Återkomsten: antisemitism i Sverige efter 1945 (Uddevalla 1999) s. 28.  
5 Benz, Wolfgang, ”Antisemitismforskning som akademiskt ämne och allmän uppgift”, i Det vita fältet II: 

samtida forskning om högerextremism, specialnummer av Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 2 (2013) s. 

167–183. 
6 Bachner (1999) s. 19–22, där det förs en utförlig diskussion om antisemitismbegreppet. 



125 

 

dan av den traditionella antijudiskheten, som förvisso inte försvann med 1800-

talet, framträdde en sekulär antisemitisk ideologi som bäddade in judehatet i na-

tionalism och rasism. I dess radikala form uteslöt den nya ideologin judisk delak-

tighet i den organiskt eller biologiskt definierade nationen, en delaktighet som 

dopet åtminstone teoretiskt hade möjliggjort i en stat där religion utgjorde grund-

valen.  

    I denna text kommer jag att reservera begreppet antisemitism för den moderna 

formen av judehat medan det traditionella, teologiskt motiverade begreppet kom-

mer benämnas antijudaism eller antijudiskhet. Förenklat utgår antisemitismen från 

nations- och rasbegreppen medan antijudaismen förhåller sig till judendomen som 

religion. Dikotomin antisemitism-antijudiskhet är många gånger svår att upprätt-

hålla och bör förvisso problematiseras men i denna analys får den tjäna som en 

utgångspunkt.7 Mitt material tydliggör hur traditionell antijudiskhet möter mo-

dern antisemitism, ett möte som, visar det sig, innebär konfrontation såväl som 

anpassning och harmonisering. 

    Men innan jag påbörjar analysen av tidningstexterna kommer jag göra några 

nedslag i kyrkohistorien och framför allt presentera den miljö och historiska kon-

text där Föreningen för Israelsmission växte fram och framhålla den vurm för juda-

folket som frodades i väckelsekretsarna.  

 

 

Kyrkan och judarna 

Som en del kristenhetens gränssättning, självkonstruktion och självförståelse ut-

vecklades under de första århundradena en judefientlig teologi. Tankebygget in-

nehöll beskyllningar om judarnas kollektiva ansvar för korsfästelsen, Guds förkas-

tande av det tidigare utvalda folket och kyrkan som Israels ersättare och sanna 

arvtagare. Kyrkofadern Augustinus utvecklade lärorna på ett sätt som skulle få 

avgörande betydelse för synen på judarna långt in i vår egen tid. Judarna hade 

visserligen förverkat sitt existensberättigande som Guds folk, menade han, men 

skulle finnas kvar som judar i en kristet dominerad värld eftersom de hade en roll 

att spela i det frälsningshistoriska dramat. Deras hemlöshet och förnedring skulle 

vittna för hela världen om konsekvenserna av att förkasta Messias och samtidigt 

om kristendomens sanning och triumf. Därtill hade judarna en eskatologisk roll, 

menade Augustinus. När hedningarna i fullt antal en gång har kommit till Kristus 

kommer Gud ta bort förstockelsen och hela Israel kommer att räddas och regera 

över jorden tillsammans med Kristus.8 

                                                 
7 Se Jesper Svartvik, Bibeltolkningens bakgator: synen på judar, slavar och homosexuella i historia och nutid 

(Stockholm 2006). 
8 James Carrol, Constantines Sword: The Church and the Jews (Boston & New York, 2001) s. 215–217; Paula 

Fredriksen, “Excaecati Occulta Justitia Dei: Augustine on Jews and Judaism,” i Journal of Early Christian 

Studies 3:3 (1995) s. 299; Rosemary Reuther, Fatih and Fraticide: The Theological Roots of Antisemitism (Eu-

gene OR 1997) s. 173f. 
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    I linje med den augustinska ordningen bereddes judarna plats i det medeltida 

Europa, delvis åtskilda från den övriga befolkningen, tillbakahållna men under-

ställda särskilt furstligt och kyrkligt beskydd – låt vara att ordningen frångicks vid 

åtskilliga tillfällen. Men, som teologen Jesper Svartvik påpekar, var den judiska 

närvaron villkorad och gavs ”bara så länge juden förblir vid sin ringa läst”.  En 

levande och stark judenhet som lämnat ghettots förnedring bakom sig var svårare 

att hantera med hjälp av augustinsk teologi.9 

Reformatorerna övertog i stort sett den medeltida kyrkans syn på judarna, 

även om Luther var ovanligt hätsk och föraktfull mot den judenhet som bångsty-

rigt vägrade omvända sig till den lutherska kristendomstypen.10 Detta till trots – 

eller kanske just därför – spirande intresset för judendomen på många håll i den 

protestantiska världen. Ledande pietister under 1600- och 1700-talen var ivriga 

tillskyndare av mission bland judar och under 1800-talet växte judemissionen ut 

till en bred internationell rörelse i den protestantiska världen, inte minst i Tyskland 

och Storbritannien.11  Även i Sverige, och inte minst inom 1800-talets folkväckelse, 

frodades en fascination för judafolket och ett engagemang för judemissionen.  

 
 

1800-talets folkväckelse och judarna 

Det svenska 1800-talets folkväckelse var en bred och mångfasetterad rörelse med 

teologiska rötter i traditionell luthersk teologi, pietism, herrnhutism och anglosax-

isk evangelikalism. Omvändelsemotivet var centralt i förkunnelsen, liksom mis-

sionsintresset. En kristen förväntades vittna om sin frälsning och understödja både 

den inre och yttre missionen, det vill säga mission i Sverige respektive utomlands. 

Kopplat till missionstanken fanns föreställningar om tidens slut; en sann kristen 

måste hålla sig vaken, uthålligt sprida evangeliet till alla folk, så mycket ivrigare 

då tiden nalkades för Jesu återkomst.12 Omvändelsemotiv, missionsaktivism och 

apokalyptik karaktäriserade folkväckelsen och detta gällde även förkunnelsen 

inom de kretsar som arbetade för judemission. 

    Den kanske äldsta missionstidskriften på svenska, Evangeliska sällskapets 

veckoblad Underrättelser om evangelii framgång i alla verldsdelar, införde i det allra 

första numret en artikel om en omvänd handelsjude, som efter att ha tagit del av 

traktater med kristet innehåll konverterade till kristendomen och ägnade återsto-

den av livet åt att på vidsträckta resor dela ut Nya testamenten. Liknande teman 

återkom regelbundet i tidskriften. En genomgång av den andra årgången, 1819, 

                                                 
9 Svartvik (2006) s. 75. 
10 Walter Laqueur, The Changing Face of Antisemitism: From Ancient Times to the Present Day (Oxford 2006) 

s. 62–66; Svartvik (2006) s. 75–83, där stora delar av Luthers traktat Om judarna och deras lögner återges. 
11 Christopher M. Clarke, The Politics of Conversion: Missionary Protestantism and the Jews in Prussia, 1728–

1941 (Oxford 1995) s. 22–32. 
12 Gelfgren (2003) S. 117–120. För en bred genomgång av frikyrklig apokalyptik perioden 1912–1967 se 

Göran Gunner, När tiden tar slut: motivförskjutningar i frikyrklig apokalyptisk tolkning av det judiska folket och 

staten Israel (Uppsala 1996). 
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visar att åtminstone sex olika artiklar handlade om judar och judemission.13 Den 

inomkyrkliga evangeliska väckelsen i mitten av 1800-talet uttryckte samma mis-

sionsinriktade omsorg om judafolket. Evangeliska Fosterlandsstiftelsens huvudor-

gan, Missions-Tidning, skrev om judemission regelbundet, liksom de provinsiella 

missionstidningarna.14 Den förmodligen första judemissionären på svensk mark, 

Johan Christian Moritz, utsänd av ett brittiskt missionssällskap, höll under 1840-

talet återkommande mötesserier i Engelska kyrkan, senare Betlehemskyrkan, i 

Stockholm. Även om det var få judar som omvände sig genom Moritz verksamhet 

banade han väg, som det heter i Svenska Israelsmissionens historieskrivning, ”för 

Israelsmissionen i vårt land och väckte kärlek till denna stora sak i mångas hjär-

tan.”15 

    Moritz hade kopplingar till väckelserörelsens inre kretsar och umgicks med 

storheter som Fosterlandsstiftelsens ledande personlighet, Carl Olof Rosenius, 

missionsprästen Peter Fjellstedt och hovpredikanten Gustaf Emanuel Beskow. Den 

senare var en Stockholms mest inflytelserika väckelsepräster, pastor i Blasieholms-

kyrkan, det sena 1800-talets samlingsplats för huvudstadens väckelsefolk och Isra-

elvänner. Som författare nådde han tiotusentals läsare ute i landet. Hans Resemin-

nen från Egypten, Sinai och Palestina 1859–1860, utgiven i tio upplagor, förmedlade 

målande beskrivningar av Orientens exotiska platser och folk som fick bilda ut-

gångspunkt för förkunnelse om synd, lag, nåd och frälsningshistoria. I anslutning 

till besöket i Jerusalem, resans kulmen, tecknade Beskow bilden av hur judarna 

korsfäste Härlighetens Herre och de ödesdigra konsekvenserna av denna missgär-

ning:  

 
Det folket, som utanför Pilati palats så enhälligt hade ropat: ’hans blod komme öfver 

oss och våra barn’ fingo här [vid Jerusalems förstöring år 70 e. Kr.] känna den starke 

Hämnarens rättvisa vrede. Deras stad förstördes, deras tempel brändes och de sjelfva 

föllo i massor [---] De lemnade sedan sitt land, för att bland främmande folk vara le-

vande vittnen på sanningen af Bibelns profetior.16  

 

Den judiska diasporans förnedring ses alltså som ett straff för korsfästelsen, en 

tolkning som ligger helt i linje med den traditionella antijudaism som var en del av 

folkväckelsens föreställningsvärld. 

    Prästen och missionsmannen Peter Fjellstedts inflytande över svensk hednamis-

sion var monumentalt men det är förmodligen mindre känt att han också var en 

tillskyndare av judemission. I flera skrifter ägnade Fjellstedt uppmärksamhet åt det 

                                                 
13 Underrättelser om evangelii framgång i alla verldsdelar nr 1 (1818) och (1819). 
14 Lars Edvardsson, Kyrka och judendom: svensk judemission med särskild hänsyn till Svenska israelsmissionens 

verksamhet 1875–1975 (Lund 1976) s. 15–17; Hjalmar Stenberg, På Israels skördefält: Svenska Israelsmissio-

nens arbete under femtio år (Uppsala 1925) s. 30–34. 
15 Stenberg (1925) s. 19. 
16 Gustaf Emanuel Beskow, Reseminnen från Egypten, Sinai och Palestina 1859–1860 (Stockholm 1861) s. 

267. 
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folk som var ”kringspridt bland de andra folken”, men genom Guds nåd ”det mest 

underbara folk i werlden”.  Judafolkets öde var historiens tolkningsnyckel:  

 
I allt detta utgör judafolket liksom en tafla, på hwilken kristenhetens olika tillstånd 

och förhållanden under tidernas lopp och dess slutliga undergång äro liksom målade 

för wåra ögon.17 

  

Ännu en illustration av det 19:e århundrades vurm för judafolket hämtar jag från 

det allkyrkliga missionsmötet i Jönköping 1866, där judemission avhandlades som 

ett av många teman. Flera talare tog upp behovet av svensk judemission, bland 

dem kyrkoherden i Torrlösa, sedermera Lundaprofessorn, Sven Libert Bring, som 

skissade upp en strategi för en inhemsk judemission med tidnings- och traktatut-

givning, utbildning av missionärer och grundande av särskilda sällskap för mis-

sion bland Israels barn.18 Förslaget skulle förverkligas 1876 när Föreningen för Isra-

elsmission grundades. 

 

 

Missionstidning för Israel 

Initiativtagare till Missionsförening för Israel och drivande kraft under de två för-

sta decennierna var pastor August Lindström, en av Gustav Emmanuel Beskows 

medarbetare. Föreningens syfte var att bedriva missionsverksamhet och socialt 

arbete bland judar i Sverige och utomlands men också att sprida kunskap om juda-

folket och judarnas situation för att väcka intresse och engagemang för verksamhe-

ten. Föreningens främsta språkrör var utan tvekan Missionstidning för Israel.19 

    Tidningens första nummer utkom 1874 med Lindström som redaktör, en post 

han behöll fram till 1894. De första åren delades redaktörskapet med Paul Peter 

Waldenström, sedermera Missionsförbundets grundare, men en schism inom den 

nyevangeliska rörelsen var den troliga orsaken till att Waldenström lämnade tid-

ningen efter en tid. 1875 hade tidningen en upplaga på 6 000 exemplar men nådde 

sannolikt åtskilligt fler, exempelvis genom högläsning vid symöten, bönesamlingar 

och missionsträffar.20 Folkväckelsens religiösa tidskrifter var spridda i breda lager, 

inte minst på landsbygden och i mindre städer. Evangeliska Fosterlandsstiftelsens 

Missions-Tidning hade en upplaga på 16 000 exemplar år 1875, en siffra som under-

                                                 
17 Peter Fjellstedt, Bibliska framtidswinklar eller antydningar om en tillkommande werldshistorisk utveckling 

(Chicago 1883) s. 71. 
18 Edvardsson (1976) s. 15, 16; Stenberg (1925) s. 28–30. 
19 Edvardsson (1976) s. 27. 
20 Edvardsson (1976) s. 18, 19. 
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stryker väckelsens genomslag.21 Som jämförelse kan nämnas Dagens Nyheter, Sveri-

ges då största dagstidning, med en upplaga på 14 800 exemplar 1880.22 

    Missionstidning för Israel utkom med 12 nummer per år. Tidningen bestod van-

ligtvis av 20 sidor som fylldes med bibliska betraktelser, missionsunderrättelser, 

historiska tillbakablickar, omvärldsanalyser, vittnesbörd och rapporter från Isra-

elsmissionens verksamhet med allt från dopstatistik till sammanställningar av 

insamlade gåvomedel. En mindre del av materialet var översättningar från norska, 

brittiska eller tyska missionstidskrifter men merparten var inhemskt, ofta med 

Lindström som författare. Tidningens målgrupp var av allt att döma den inom-

kyrkliga väckelsens missionsvänner i församlingar, syföreningar och arbetskretsar 

runt om i landet, med andra ord Israelsmissionens stödgrupper och enskilda sym-

patisörer.  Med stort fog kan det förutsättas att läsekretsen delade förståelsen av 

tidningens ibland ganska subtila symboler, metaforer och koder. 

    Den analys som nu följer grundas på ett tjugotal artiklar från perioden 1874–

1885. Dels har jag valt ut ett antal artiklar från perioden som får illustrera den tra-

ditionella antijudaism som löper som en röd tråd genom årgångarna, dels har jag 

valt att lyfta fram artiklar under undersökningsperioden som kommenterar och 

tolkar den samtida judefrågan och som därmed speglar missionsvännernas syn på 

reformjudendomen, emancipationen och antisemitismen. Genomgången avslutas 

med en analys av två artiklar med apokalyptiska motiv som trots sitt framtidsfo-

kus är väl förankrade i och speglar sin samtid. 

 

 

Utvalda och kallade – men förkastade 

Missionstidningens läsare blev ständigt påminda om att Jesus var jude och att 

Gamla testamentets israeliska folk var Guds utvalda och kallade. Det hela tog sin 

början när Gud upprättade ett evigt förbund med Abraham, ”judafolkets stamfa-

der”, som innebar att ”hans säd efter honom” skulle bli till välsignelse för alla jor-

dens folk.23 Bibeln vittnar om hur Guds löfte förverkligades vid ”den första tidens 

fullhet” genom Kristus, ”kommen af judarne […] efter köttet”.24 Israel har gett 

frälsningens gåva till världen och är ”moderstammen”, det äkta olivträdet, heter 

det, ”i hwilken hedningarne såsom de wilda oljoqvistarne blefwo inympade för att 

delaktiggöras af oljoträdets rot och fetma”.25 

    Men judarna har förlorat sin höga bestämmelse och tappat sin härlighet på 

grund av synd, ohörsamhet och olydnad, framför allt genom att förkasta Kristus. 

                                                 
21 Harry Lenhammar, Budbäraren, Pietisten och Församlingsbladet: studier i svenska religionsperiodika (Upp-

sala 1976) s. 16. 
22 Eric Johannesson, ”Tidningar för eliten och massan” i Karl Erik Gustafsson & Per Rydén (red.), Den 

svenska pressens historia II (Stockholm 2001) s. 131. 
23 Missionstidning för Israel (MTI), 1874:1 
24 MTI 1884:1/2. 
25 MTI 1884:2. 
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”Judarna dråpo honom, men de kunde inte tillintetgöra hans kärlek till dem; han 

älskade dem, när de smädade, bespottade och slogo honom, när de ropade: kors-

fäst! och korsfäste honom”.26 Illdådet fick katastrofala följder. Brodermördaren 

Kains olyckliga öde får illustrera: 

 
Hwarthän den blodbesudlade landsflyktingen [Kain] begaf sig, förde han ständigt 

med sig det af Gud honom påtryckta tecknet och blef sålunda ett warnande och afsk-

räckande exempel för sina efterkommande. Alldeles på samma sätt har Gud gjort 

med Israel. Då de mördade sin broder, den Gud sändt dem till som frälsare, så gick 

äfwen öfwer dem samma dom: ”ostadig och flyktig skall du blifwa på jorden”, en 

dom som ännu hwilar tung öfwer barnen, ty de stå fast wid sina fäders sinnelag.27 

 

Kains mord på den rättfärdige Abel motsvaras av judarnas mord på Kristus och 

konsekvenserna är desamma: Guds dom, landsförvisning och förföljelse som ett 

varnande exempel för folken. Judarna irrar ”omkring utan arf, utstötta från fäder-

nehuset, skingrade under förbannelsens domar bland alla jordens folk”.28 Samma 

tanke förmedlas i en annan artikel: ”Judarna dödade Kristus och de blefwo såsom 

slagtefår i öster och wester slagtade […] Då gick i fullbordan Herrens dom”,29 en 

tuktan med avsikten att ”förödmjuka dem till bättring”.30  Förföljelse och förned-

ring förklaras alltså teologiskt: judarnas förkastande av Kristus och den rättmätiga 

dom som blivit följden.31 Den särställning som judarna genom sin synd förlorat, 

har i stället övergått till de hedningar, det vill säga icke-judiska folk, som ”i deras 

ställe [är] upptagna såsom barn och insatta i deras arf.” 32 

 

 

Talmudjuden och farisén 

Det finns en lång europeisk tradition att misskreditera och attackera den judiska 

skriftsamlingen Talmud, allt ifrån medeltidens offentliga kyrkligt sanktionerade 

bokbål till 1700- och 1800-talens antitalmudska litteratur, däribland Auguste Roh-

lings Der Talmudjude, utgiven 1871, spridd i massupplagor på flera europeiska 

språk.33 Även i missionstidningen får Talmud symbolisera och förklara det mesta 

som anses förkastligt med judendomen: dess människofunder, vidskepelse, egen-

rättfärdighet och kristendomshat. Missionstidningen menar att det är uppenbart 

hur ”egenkära, äregiriga och swämiska de män warit, som sammanskrifwit dessa 

böcker” och fortsätter: 

                                                 
26 MTI 1874:1. 
27 MTI 1875:7. Kainsmärket återkommer i Israels betydelse för framtidens mission, MTI 1884:1/2.  
28 MTI 1875:8. 
29 MTI 1883:9. 
30 MTI 1881:1. 
31 Föreställningen bygger i sin tur på tanken att Gud styr historien och använder folken som redskap. 
32 MTI 1883:9. 
33 Carroll (2001), s. 373, 492.  
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Dessa skrifter hafwa i nära 2000 år warit judendomens kraftigaste bålwerk emot 

evangelium. De judiska lärde har här sökt å ena sidan bortförklara profetiorna om 

den lidande och döende Messias samt å andra att med menniskostadgar borttaga 

udden och kraften af Guds lag, så att hela deras religion blifwer blott en betungande 

lagbok, sammansatt af tusentals småaktiga stadgar och föreskrifter.34 

 

Judens oförmåga att förstå Gamla testamentets profetord om den kommande Mes-

sias beror på att Bibeln blir, som det också heter, ”helt och hållet förklarad efter 

Talmuds utläggningar.” Att söka vinna judar för kristendomen handlar i hög grad 

om att bekämpa och vederlägga Talmud. 

 
Naturligtvis gör Talmuds menniskofunder evangelium ett stort hinder, ty juden 

wänjes att bedöma alla andliga frågor efter Talmud, utan hwilken de anse Skriften 

icke allenast obegriplig utan ock af föga wärde.35 

 

Talmuds inflytande inbegriper hela judens liv. Juden förväntas ägna ”hela lifwet 

[…] åt studiet av Talmud” och därför behärskar den judarnas andeliv, präglar de-

ras nationella karaktär och utgör skiljelinjen gentemot andra folk.36 Talmud och det 

uppror som skriften är uttryck för förklarar judarnas ghettotillvaro. 

    En annan kliché som missionstidningens läsare ständigt möter är den självrätt-

färdige farisén. Det fariseiska kopplas till den påstådda judiska gärningsläran, 

ständigt framhållen som en avskräckande motbild till den kristna nådesförkunnel-

sen. I luthersk anda hävdas att lagen visserligen är given av Gud men inte för att 

rädda människan utan för att tydliggöra synden och beroendet av Guds nåd. Det 

är bara när människan omvänder sig och tar emot evangeliets gåva som hon finner 

frälsning och frid, något som de flesta judarna hårdnackat står emot. ”Under allt 

sitt farande efter lagens rättfärdighet för juden krig mot Gud och kan derföre icke 

hafwa frid i sitt samvete, icke dö salig.”37 Juden håller, ”med fariseisk stolthet öf-

wer sina fäders renhet”, fast vid ”falska lärdomar och dårskaper”.38 Att på farise-

iskt manér utföra goda gärningar är ett medel för juden att ”intaga en högre ställ-

ning inför Gud och menniskor”. Vissa judar har visserligen en god vana att flitigt 

be bordsbön och aftonbön men ”[t]y Wärr hafwa dessa böner hos mängden blifwit 

blott en form utan hjertats tillbedjande.”39 Judens goda gärningar är när allt kom-

mer omkring ett utanverk med syftet att framstå som from och rättfärdig inför 

människor och Gud. 

                                                 
34 MTI 1874:7. 
35 MTI 1875:7. 
36 MTI 1884:1/2. 
37 MTI 1875:7. 
38 MTI 1875:8. 
39 MTI 1875:7. 
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    Talmudjuden och farisén får representera den upproriska juden som rättmätigt 

befinner sig i ett tillstånd av förnedring och utanförskap. Judarna har förkastat 

Kristus, sanning, moral och rätt och därför drabbats av gudomlig tuktan. Med 

denna utgångspunkt är den tillbakaträngda ghettojuden den ”naturliga” juden. 

Men vad händer om juden i stället framträder som emanciperad, integrerad och 

socioekonomiskt framgångsrik?  

 

 

Emancipation och antisemitism 

Min undersökningsperiod och åren omedelbart dessförinnan var händelserika, för 

att inte säga ödesdigra, för de europeiska judarna. Emancipationen hade genom-

förts i de flesta västeuropeiska länder och ingav hopp om judisk politisk och natio-

nell delaktighet. Samtidigt började den ideologiska antisemitismen vinna anhänga-

re. 1870- och 1880-talens antisemitiska högkonjunktur kan kopplas till motsvaran-

de ekonomiska lågkonjunktur vid samma tid, de europeiska staternas allt mer 

aggressiva utrikespolitik och en social oro som följde i spåren av att traditionella 

näringar konkurrerades ut. En populistisk antimodernism och aggressiv nationa-

lism vann anklang och för många fick judarna symbolisera de destruktiva krafter 

som hotade rasera tillvaron för hundratusentals hantverkare, handelsmän och 

småbönder. 40 I Sverige skulle de protektionistiska krafterna segra i den politiska 

strid om handelspolitiken som tog fart under 1880-talet och vid samma tid började 

den organiserade handeln föra en intensiv kamp mot ”illojal konkurrens”, med 

udden riktad mot judarna.41 

    I Berlin bidrog den preussiske hovpredikanten Adolf Stöckers antisemitiska 

predikningar under hösten 1879 till ett genombrott för antisemitismen på hög poli-

tisk nivå. Samma år krävde den ledande historikern Herman von Treitschke att 

Tyskland skulle göras till en luthersk kulturstat, rensad från ”kosmopolitisk”, det 

vill säga judisk, påverkan.42 

    Missionstidning för Israel var inte opåverkad av strömningarna och samtidens 

judiska fråga. När det gäller den judiska emancipationen är tidningen entydigt 

positiv:  

 
De medborgerliga rättigheter, som öfwerheten tid efter annan medgifwit dessa 

landsflyktiga Abrahams barn, äro nu i det närmaste desamma som för rikets öfriga 

innewånare […] Wi kunna icke annat än glädja oss deråt, att detta under århundra-

den landsflyktiga och så djupt föraktade folk äfwen hos oss [i Sverige] fått erkännan-

de och allmänt menskliga rättigheter.43 

                                                 
40 Shulamit Volkov, The Rice of Popular Antimodernism in Germany: The Urban Master Artisians, 1873–1896 

(Princeton, New Jersey 1978). 
41 Per Hammarström, Nationens styvbarn: judisk samhällsintegration i några Norrlandsstäder 1870–1940 

(Stockholm 2007) s. 106–108.  
42 Kristian Gerner, Centraleuropas historia (Stockholm 1997) s. 253f. 
43 MTI 1874:8. 
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Även judarnas sociala inlemmande i samhället beskrivs som något gott. Kristenhe-

ten, kan det heta, har slutligen lärt sig att älska judarna som därmed  

 
fått frihet att bo och försörja sig bland oss samt att tillsammans med oss njuta alla de 

wälsignelser, som komma af den bildning, kristendomen medför. Ja, de hafwa till 

och med fått rättighet att såsom landets medborgare deltaga i rådslag om wåra ge-

mensamma angelägenheter. 

 

Dessa förmåner har fått till följd att  

 
nationalhatets isskorpa bortsmält från deras hiertan. De lefwa icke med i en fientlig 

afsöndring från landets öfriga inbyggare utan träda med dem i wänligt umgänge. 

Man har redan länge warit wan att i allehanda föreningar och sällskaper se judar och 

kristna blandade om hwarandra. Judar och kristna arbeta gemensamt wid utgifwan-

det af offentliga blad. Judarnas barn besöka wåra högre och lägre skolor och bild-

ningsanstalter och deltaga icke sällan äfwen i den meddelade religionsundervisning-

en.44 

 

Trots att politisk och social emancipation lovordas, upprätthölls, som synes, diko-

tomin mellan judiskt och kristet och det är kristendomens företräden som fram-

hålls. Judarna har blivit erbjudna att njuta av den kristna civilisationens välsignel-

ser, till och med fått politiskt inflytande och därmed har judarnas tidigare hat bör-

jat bortsmälta. Men den kristna välviljan är inte obegränsad; ”[vi har] kanske gifwit 

dem större makt, än wi bort lemna ifrån oss”, kan det också heta med en lite mer 

olycksbådande underton.45 

    Men det är inte bara judarnas förändrade ställning i de kristna länderna som 

kommenteras utan också de förföljelser som drabbade judar i olika delar av Euro-

pa. I södra Ryssland, rapporteras det, har judiska byar bränts ner och tusentals 

judar fördrivits46 och i Polen har judisk egendom förstörts av en fanatisk folkhop 

som också mördat en judisk familj.47 I Berlin går det inte en kväll utan att ”israeliter 

hånas, blifwa slagna och utkastade från kafeer och andra dylika ställen […] den 

antisemitiska rörelsen i Berlin är snarare i till- än aftagande.”48  

    Tidningen tar avstånd från förföljelserna och manar till bön för de drabbade men 

samtidigt framträder en ambivalens. I en artikel införd 1881 sägs att ”judarne 

sjelfwa genom sitt från gammalt kända sträfwande att wara werldens herrar upp-

retat tyskarne”49 och i en annan från året därpå att ”judarne midt ibland oss genom 

                                                 
44 MTI 1875:8. 
45 MTI 1881:8. 
46 MTI 1882:5. 
47 MTI 1881:10. 
48 MTI 1881:11. 
49 MTI 1881:8. 
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sitt eget förwållande uppwäcka en större motwilja mot sig än de mera aflägsna 

hedningarne.”50 Den kristna motviljan mot judarna förstärks av demografiska om-

ständigheter. En folkräkning har visat att Berlins judiska befolkning vuxit med 

15 000 invånare på mindre än tio år.  

 
Detta är fakta, som gifwa en wigt och betydelse, som utländningen ej förstår, åt hwad 

man nu benämner judefrågan, en fråga som icke blott är tysk, utan intresserar hela 

det germanska, slaviska och orientaliska Europa.51 

 

Det finns således en grund för omgivningens aversion mot judarna och därför stor 

anledning att ta judefrågan på stort allvar, menar tidningen. 

    När Adolf Stöckers antisemitiska förkunnelse omnämns, sägs att judarna i Berlin 

ämnar öppna en rättegång mot hovpredikanten för att han ”skulle hafwa upphet-

sat den tyska befolkningen till den nuvarande judeförföljelsen”. Men tidningen 

urskuldar Stöcker som sägs ”blott inlagt en protest emot judarnes ingrepp och […] 

makt i Tysklands sociala och religiösa förhållanden”.52 Om tidningen är ambivalent 

i förhållande till den samtida antisemitismen är man desto tydligare negativ till 

den moderna reformjudendomen. 

 

 

Reformerad och samtida judendom 

I undantagsfall omnämns den samtida reformjudendomen i positiva ordalag, som 

när det heter att den är en tillnyktring och förbättring i jämförelse med Talmudju-

dendomen,53 men till helt övervägande del är den minst lika osund som den tradi-

tionella och ortodoxa, ibland farligare eftersom den på ett mer osynligt och försåt-

ligt sätt verkar mitt i det kristna samhället. De moderna judarna klandras för mate-

rialism och penningfixering:  

 
Flertalat judar i Hamburg äro reformjudar. Wid ett samtal om det Nya Testamentet 

yttrade en af dem: ”Jag wäntar ingen Messias; det Gamla och det Nya Testamentet, 

Abraham, Mose, David och Kristus, – de betyda alla för mig alldeles intet”. Härpå 

tog han ur fickan en Thaler, läste högt omskriften: ”Gud med oss” – och fortfor: 

”Gud med oss, ja det är godt, när man har pengar i sin ficka”.54  

 

Anekdoten utgår från en av de mest seglivade klichéerna i västerlandets judefient-

liga tradition, judens besatthet av pengar. ”Att judarna hängifwa sig åt mammons 

tjänst är allmänt kändt”, heter det i en annan artikel där judisk välgörenhet av-

handlas. Judisk filantropi är inte framkallad av mänskligt medlidande, ”utan sna-

                                                 
50 MTI 1882:1/2. 
51 MTI 1881:3. 
52 MTI 1881:11. 
53 MTI 1875:8. 
54 MTI 1875:11. 
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rare af en religiös grundåskådning, att rättfärdighet inför Gud består uti barmher-

tighetswerk”. Dessa framstående judar vill nämligen ”medelst utöfningen af goda 

gerningar [intaga] en högre ställning inför Gud och menniskor.55  

    Ett återkommande tema är de moderna judarnas gudlöshet. Om Talmudjuden 

var besatt av sin religion så är reformjuden snarast gudlös. I stort har de slutit sig 

till nutidens gudsförnekare, hävdas det, i synnerhet genom den tidningspress som 

gått i bräschen för samtidens otro. Överallt har judarna slutit sig till de nedbrytan-

de andarna. De ryska nihilisterna ha judiska anförare, ”ja, äfwen här i Norden är 

det en jude, som är den mest framträdande anföraren för nutidens antikristiska 

andeströmningar”.56  

    Judarna försöker undergräva kristendomen, i synnerhet judemissionen. Genom 

att de behärskar kapitalet och pressen kan de bedriva formliga kampanjer och för-

håna judemissionen, heter det. Men det är inte bara den kristna missionen är ho-

tad: Israel ”hotar att rycka wårt kristna folk med sig i fördärfwet”.57 

    I tidningens analys av samtiden möter alltså läsaren en oförblommerad antisemi-

tism. Utsagor om ”det judiska ockrets kräftskada” och den ”judiska exekutiva ma-

skinen [som] arbetar […] fabriksmässigt år från år till israeliternas fördel”58 åter-

finns i texterna. Och i samma anda:  

 
genom sin penningemakt [har judarna] tilwållat sig en stormakts ställning i werlden, 

och de hafwa brukat sin penningemakt på ett otillbörligt sätt. Genom börswäsendet 

skumma de gräddan af ländernas wälstånd. Genom ocker utsuga de enskilda men-

niskor.59 

 

Den religiöst motiverade antijudaismen blandas med motiv som kunde höras från 

antisemitiska agitatorer och demagoger runt om i Europa. Förvisso återkommer 

missionstidningen ständigt till behovet av bön och mission och pekar på möjlighe-

ten för juden att omvända sig och inträda i den kristna kyrkan, men inte desto 

mindre är domen hård mot alla de judar som väljer att förbli judar. 

    Bilden av den framgångsrika juden som lämnat ghettots förnedring och rycker 

fram socialt och ekonomiskt är svår att passa in i den augustinska och antijudiska 

teologiska ramen som förutsätter en tillbakaträngd jude. För att lösa dilemmat ges 

två svar. Det första är att reformjudendomen och dess verkningar borde sporra 

missionsvännerna till att ytterligare öka sitt engagemang. Den moderna juden må 

vara rik men i sitt inre befinner han sig i ”ett tillstånd af andligt armod hwari de 

snarast kunna komma till känsla af sitt elände och till längtan efter Guds fräls-

ning.” De kan försöka dölja sin nakenhet med skatter, söka stilla sin själsliga hung-

                                                 
55 MTI 1875:7. 
56 MTI 1884:1/2. Den person åsyftas är förmodligen Georg Brandes. Se även artikeln ”Framtidens religi-

on” i MTI 1880:5/6 där samma tema återkommer. 
57 MTI 1880:5/6.  
58 MTI 1881:3. 
59 MTI 1884:3. 



136 

 

er med världens njutningar, men detta är bara fåfänga. Förkunnelsen av evangeli-

um, inget annat, kommer att upprätta dem.60 ”Derför är just nu den rätta tiden att 

missionera bland judarna”, heter det, ”att warna dem så wäl som hedningarne för 

fördärfwet och wisa dem till Herren Jesus såsom den enda räddaren och frälsa-

ren.”61 

    Det andra svaret till judisk framryckning är att hänvisa till det apokalyptiska 

skeendet. Framgång och judemakt är tecken på att judarna åter håller på att träda 

in på världshändelsernas skådebana. Snart kommer de inta den plats i rampljuset 

som de för sin otros skull förlorat. 

 

 

Apokalyptiska motiv 

Jag har tidigare nämnt apokalyptikens centrala plats i folkväckelsens föreställ-

ningsvärld och judemissionens missionsteologi. Missionstidning för Israel är fylld av 

framåtblickar och förutsägelser om vad som skall ske med Guds församling, ju-

darna och den övriga världen under de sista dagarna och vid Jesu återkomst. Mis-

sionsarbetet i denna tidsålder bereder mark inför de betydligt större händelser som 

väntar, det är ”förarbeten till den stora fångsten af hela Israel”. Med en hänvisning 

till Romarbrevets elfte kapitel sägs att ”den tid skall komma, då hela Israel warder 

saligt”,62 då inte bara enstaka judar ska omvända sig utan hela judenheten åter-

vända till sin Gud som ”ett benådat barn i fädernehemmet”.63 

    Hänvisningar till Israels slutliga frälsning återkommer ständigt i materialet men 

särskilt två artiklar tar ett samlat grepp på judarna och framtiden. Den första är 

rubricerad Antikrist och judarna, baserad på den reformerta teologen Frédéric Go-

dets arbete Bibliska studier som gavs ut i svensk översättning i flera upplagor de-

cennierna runt förra sekelskiftet. ”Godets viktigaste arbeten är offentliggjorda på 

svenska och studeras flitigt, särskildt inom kyrkliga kretsar”, heter det i en anmä-

lan av boken från tidigt 1900-tal.64 Med all säkerhet är det Lindström som samman-

ställt texten utifrån Godets bok.65 Lindström har också tillfogat några egna kom-

mentarer efter artikeln.  

    Den andra texten är baserad på ett föredrag som den konservativa norska präs-

ten Martin Færden höll på ett missionsmöte i Norge sommaren 1884 och har rubri-

                                                 
60 MTI 1875:4. 
61 MTI 1880:5/6. 
62 MTI 1874:1. 
63 MIT 1874:8. 
64 Gustaf Montan,”Frederic Godet. Hans lif och personlighet” i Bibelforskaren: tidskrift för skrifttolkning och 

praktisk kristendom, Trettioförsta årgången, 1914. 
65 F. Godet, Bibliska studier: Andra delen. Nya testamentet (Uppsala 1884), 2:a upplagan. Lindströms text är 

till större delen hämtad från Goudets utläggning av Uppenbarelseboken, särskilt sidorna 241–250. 

Artikeln är införd i MTI 1880:4.   
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ken Israels betydelse för framtidens mission.66 Jag återkommer strax till denna men 

först något om artikeln rubricerad Antikrist och judarna. 

    Bilden av judarna är ovanligt grälla i Antikrist och judarna och referenserna till 

samtidens judiska fråga är fler än i någon annan text i det material jag gått igenom. 

Särskilt i ett avseende sticker artikelns innehåll ut, tanken på ett djävulskt israeliskt 

världsvälde som håller på att upprättas under ledning av en judisk antikrist, ett 

herravälde som ska föregå Israels omvändelse och Jesu återkomst. 

    Kristen förkunnelse har i århundraden, inte minst utifrån Uppenbarelsebokens 

bildspråk, spunnit myter om en kommande världshärskare, en antikrist. I Antikrist 

och judarna sägs att antikrist måste vara av ”judiskt ursprung och judisk karaktär 

[…] Antimessias så wäl som Messias sjelf är nödwändigt en frukt af judendomen”. 

Med hänvisning till den franska orientalisten och religionshistorikern Ernest Renan 

hävdas att det bästa såväl som det sämsta har frambringats av judendomen:  

 
Juden är den förste, både då det är fråga om att bespotta och tillbedja. Och den ena af 

dessa förmågor finnes icke utan den andra. […] Man skall aldrig kunna göra sig en 

föreställnig om det hat, som ett materialistiskt och antikristligt hjerta kan hysa mot 

evangelium, om man icke sett det glöda i en judes blick. 

 

Antikrist kommer att frambringas ur judafolket på samma sätt som Jesus en gång 

föddes som jude. Den ena är inte möjlig utan den andra. Judarna är redskap för 

Guds kärlek men också för ondska och hat, och det senare kommer att förverkligas 

i stor skala inom en nära framtid. 

    I de sista dagarna skall Israel ”lefwa upp för att blifwa det högsta uttrycket för 

menslighetens uppror emot Gud, dess skapare”, heter det. Den europeiska civilisa-

tionen kommer att ödeläggas varpå det är tid för ”vilddjurets” framträdande, en 

makt som kommer att framställa sig – och även tas emot – som återlösaren och 

frälsaren för den upplösta och förtvivlade mänskligheten. Snart nog kommer her-

raväldet visa sig vara judiskt: 

 
Och till hela jordens öfwerraskning skall innehafwaren af denna makt befinnas wara 

det Israel, som man för alltid trodde wara utskuret från folkens tal, som ännu näppe-

ligen hade ett rum i statistiken, men som plötsligen skall utgå ur sin graf såsom den 

det werkligen är, folkens förstling, såsom den, hwilken werldens spira tillhör så wäl 

på godt som ondt. 

 

Men hur är det möjligt att detta, som det sägs, ”darrande och skrämda” folk som 

knappt har ”ett rum i statistiken”, ska lämna sin dvala och bli hedningarnas herre? 

Frågan besvaras med hänvisning till skeenden i omvärlden: ”Judarnes mest ut-

märkande drag är deras sträfwan att träda i spetsen för det moderna samhällslif-

wet. Detta folk tyckes lyda en befallning, och dock finnes ingen der, som befaller. 

                                                 
66 Færdens text är uppdelad i tre delar, MTI 1884:1/2; 1884:3 och 1884:4. 
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De handla liksom instinktmessigt”. Denna osynliga hand är i full färd med att mo-

bilisera judarna vars herravälde redan nu börjar breda ut sig inom olika samhälls-

områden. ”Det finnes icke en enda af oss, som icke medvetet eller omedvetet beta-

lar sin tribut (skatt) till denna makt.” Med ”guldets spira” behärskar judarna den 

politiska makten och leder de religiösa och moraliska rörelserna i samhället, sam-

tidigt som makten naivt koketterar med Israel. Slutligen kommer judarna triumfe-

ra och utropa att Kristus är fallen:  

 
Tillbedjandet af Jesus, måste wika; menskligheten skall nå sitt mål: den skall slutligen blifwa 

israelitisk! Detta är hwad juden hoppas, och som uppmuntrar honom till arbetet. Man 

måste wara blind för att icke se, hwad som redan blifwit gjordt i denna riktning, och 

hwad som förberedes. 

 

Skräckvisionen om det judiska herraväldet avslutas abrupt här men Lindström 

tillfogar några personliga och uppmuntrande ord till läsarna. Om nu antikrist skall 

uppfostras av judarna och snart framträda är det desto viktigare att arbeta för ju-

darnas frälsning, skriver han. Judemissionens betydelsefulla arbete är att ta sig an 

den lilla kvarleva av Israel som är mottagliga för evangeliet, för att på så sätt förbe-

reda Israels slutliga omvändelse som kommer att ske efter det judiska herraväldets 

fall. Missionen kan mildra och begränsa det judiska herraväldet: ”för hwarje om-

vänd jude blir det en farlig smädare mindre, en farlig motståndare mindre”. Om 

församlingen försummar missionen bland judarna ”skola dessa så mycket mer 

arbeta för att undergräfwa den kristna sanningens grundwalar. De hämnas genom 

att utbreda rationalismens kristusförnekelser, och inga äro dertill mera skickliga än 

de.” 

    Genom publiceringen ges bifall till samtidens antisemitiska föreställningar, låt 

vara med en för folkväckelsen typisk apokalyptisk vinkling. Samtidigt kan man 

med fog hävda att också den sekulära antisemitismen under sent 1800-tal hade 

åtskilliga alarmistiska och apokalyptiska undertoner, om än i andra former. 

    Den andra artikeln med ett apokalyptiskt tema jag ska presentera här, Martin 

Færdens Israels betydelse för framtidens mission, kan beskrivas som retoriskt mer 

återhållen, men även här tillskrivs judarna en närmast monumental betydelse för 

världshändelserna. 

    Juden har sin landsförvisning till trots bevarat sin ”nationella eller religiösa 

egendomliga pregel”. Han är fortfarande den vandrande juden, märkt med Kains 

tecken intill Jesu återkomst, skriver artikelförfattaren. Förklaringen till detta ligger 

i judarnas historiska roll:  

 
Med eller emot sin wilja måste Israel wara ett lefwande wittne om den Gud, hwars 

egendomsfolk det skulle wara […] en förkunnare af Herrens rådslut, ett wittne om 

hans domar, en bärare af de gudomliga profetiorna. 
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Judarna vittnar om Herrens straffdom såväl som om uppfyllandet av samme Her-

res löften. Därför måste de kristna, just i dessa dagar, vända sin blick mot Israel. 

”Judefrågan blifwer en werldsfråga, och werldsfrågan, det will säga kultur- och 

kristendomsfrågan, skall åter enligt Guds ord till sist finna sin lösning som – en 

judefråga.” 

    Den ”werldsfråga” som avses är ”kulturkampen”, huruvida kristendomen eller 

de antikristliga makterna skall få råda. En neutral samhällslag är inte att tänka på, 

skriver Færden. Utvecklingen har lett fram till att biblisk kristendomen är hårt 

ansatt och utträngd, ersatt av ”folkviljans suveränitet, upplysning och vetenskap”. 

Sann kristendom håller på att komma in i den marginaliserade position där juden-

domen befunnit sig i århundraden. 

    Men det finns hopp och hoppet står till judarna, att de åter ger liv till det döda. 

Som under urkyrkans tid ska de judar som omvänder sig och strömmar in i kyrkan 

förena en splittrad och försvagad kristenhet. Hur ska den judiska närvaron i kyr-

kan möjliggöras? Den förföljelse som drabbar judarna kommer att vara ett Guds 

redskap för att föra Israel till omvändelse, medan den förföljda kyrkan å sin sida 

luttras till att villigt uppta Israel. 

    Vi vet inte stunden när Israel ska bli frälst, skriver Færden i textens avslutning, 

men vi vet att judar, genom judemissionens idoga arbete, i dessa tider i allt högre 

grad omvänder sig och börjar framträda som vittnen för hela folk. Detta är tecken 

på att Herren snart ska lyfta bort det täckelse som tidigare förblindat judarna så att 

de ser och förstår vem de har korsfäst och därmed blir hela Israel frälst. Den käm-

pande kyrkan kommer att triumfera vid sidan av det upprättade Israel som samlas 

i sitt eget land för att regera världen tillsammans med Kristus. Åter ska det helga 

landet bli Guds rikes medelpunkt. Så har judenheten omvänt sig och nått sin be-

stämmelse och historien sitt mål, ”[t]y Israels omwändelse skall wara begynnelsen 

till Guds rikes jordiska fulländning.” 

 

 

Sammanfattande diskussion 
Föreställningarna om juden och judendomen som speglas i de artiklar jag gått ige-

nom står stadigt på traditionell antijudisk grund. Här finns den triumfatoriska 

åtskillnaden mellan kristendomens sanning och företräden å ena sidan och de för-

kastade och förnedrade judarna å den andra. Representationerna, som är prov på 

det historikern och överlevaren från Förintelsen Jules Isaac har kallat ”föraktets 

teologi”,67 målar den traditionella judendomen, Talmudjudendomen, i mörka fär-

ger: blindhet, inskränkthet, vidskepelse, skenhelighet och egenrättfärdighet, allt 

förklarat av judarnas skuld för korsfästelsen och fortsatta förkastande av Kristus. 

                                                 
67 Jules Isaac publicerade 1962 sin banbrytande bok L’Enseignement du mépris, Föraktets teologi, och myn-

tade därmed ett begrepp som används för att beskriva hur kristen teologi använts för att systematisk 

framställa judarna på ett negativt sätt, se Jesper Svartvik, Hur känner vi igen föraktets teologi? Svenska 

kommittén mot antisemitism, Nyhetsbrev, april 2007 <http://www.skma.se/2007/Hur.pdf> 31/10 2013. 

http://www.skma.se/2007/Hur.pdf
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Judarnas grundproblem var – och är fortfarande, hävdas det – att de inte ville ta 

emot Kristus som frälsare och herre med förskingring, förnedring och förföljelse 

som följd.  

    Men om antijudiska föreställningar var legio i judemissionskretsarna och kanske 

förekom generellt inom folkväckelsen, hur var synen på den ideologiska antisemi-

tismen och den antisemitiska rörelse som växte fram under undersökningsperio-

den? Trots vissa beröringspunkter fanns det åtminstone i två avseenden väsentliga 

skillnader mellan judemissionens och den samtida antisemitismens sätt att förstå 

judefrågan. För det första fanns hos missionsvännerna ett tydligt erkännande av 

judafolkets storhet och unika kallelse. Missionstidningen betonade att Jesus, värl-

dens frälsare och Guds son, var jude, att frälsningen kommit från judarna och att 

Israel har bevarats på ett underbart sätt inför sin kommande uppgift. Det finns 

med andra ord en äkta kärna i judendomen som juden kan återupptäcka eller åter-

vända till genom omvändelse till kristendomen. Och det betyder att juden kan tas 

upp som en fullvärdig och äkta kristen, en tanke som var främmande i den antise-

mitiska diskurs där en jude är och förblir en jude, där en döpt jude snarast är en 

hycklare och möjligen ett allvarligare hot än den odöpta.  

    Men samtidigt måste sägas att Israelsmissionens omsorg och missionsiver i för-

hållande till judafolket var ambivalent. När allt kommer omkring föraktades den 

oomvända juden och sågs som oförmögen till förändring. Omsorgen om judafolket 

kopplas snarast till juden i egenskap av omvänd, potentiell kristen, abstrakt sym-

bol eller tidstecken. En jude utan Kristus var och förblev en främling, underställd 

Guds rättvisa tuktan och ett hot som måste hållas tillbaka. 

    För det andra tog judemissionen, till skillnad från samtidens antisemiter, av-

stånd från den antisemitiskt grundade förföljelsen av judar. Likt medeltida påvar 

och biskopar hade gjort före dem, vände sig missionsvännerna mot pogromerna 

och påkallade samhällets beskydd för judarna och därtill välkomnades lika rättig-

heter för judarna. Återkommande uppmanades läsarna att be för, ta sig an och 

stödja judarna, även de oomvända judarna. Men också på detta område är mis-

sionstidningen ambivalent och otydlig. Upprörda avståndstaganden blandades 

med urskuldanden och förståelse för förföljelse och diskriminering. Som min 

genomgång gett prov på lades ofta skulden på judarna själva som genom sin tro 

och sitt förkastliga agerande ansågs ha uppväckt omgivningens rättmätiga vrede.  

    Slutsatsen är att det fanns djupt motsägelsefulla drag i missionstidningens för-

svar av judeemancipation och avståndstagande mot antisemitism. Om judarnas 

tillstånd kunde förklaras av deras uppror och Guds rättvisa straff, varför skulle då 

emancipationen genomföras? Varför skulle förföljelserna upphöra? Och därtill, om 

förföljelserna skulle bidra till hela Israels omvändelse, som det ofta hävdades, var-

för skulle de i så fall begränsas? Borde inte snarare pogromerna öka för att tjäna 

sitt goda syfte? 

    I grunden hade 1800-talets judemission ett dilemma att hantera när antijudais-

mens doktriner och postulat konfronterades med händelseutvecklingen under 
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1800-talet. Så länge tidningens beskrev den underutvecklade och ociviliserade 

Talmudjuden, ofta förknippad med Östeuropas avskilda judiska miljöer, fungera-

de den augustinska teologin. I århundraden hade judafolket utmålats som Kris-

tusmördare, förnedrade och varnande exempel, en bild som var djupt inpräntad i 

den kristna teologin i kontrast till den upphöjda och välsignade kristenheten. Bil-

den av den emanciperade och framgångsrika västjuden, som ofta triumferade över 

sina kristna konkurrenter, blev ett problem. En framgångsrik judenhet slog undan 

benen för den kristna känslan av utvaldhet och exklusivitet. 

    För att lappa ihop världsbilden utsattes även västjuden för ”föraktets teologi” 

varvid tidningen lånade in motiv från den antisemitiska ideologin: judisk konspi-

ration, makt över pressen, kontroll av ekonomin och nedbrytande av kulturen. Det 

skedde ett slags blandning eller harmoniering mellan antijudasim och antisemitism 

och det är ofta svårt att särskilja det ena från det andra. Missionstidningens analys 

av den judiska frågan var teologiskt färgad men i sina grundläggande strukturer 

märkligt samstämmig med den sekulära antisemitismen: emanciperade och fram-

gångsrika judar utgjorde ett hot mot kristendomen, kristen kultur och det kristna 

samhället. För såväl judemission som de antisemitiska agitatorerna var uppgiften 

att begränsa och bekämpa det judiska inflytandet angelägen, även om man hade 

olika syn på vilka medel som skulle användas. Antisemiterna förespråkade allt 

ifrån tvångsassimilering till segregering och fördrivning, medan judemissionen såg 

judiska omvändelser till kristendomen som lösningen på frågan, åtminstone på 

kort sikt. På längre sikt skulle det judiska problemet lösas genom ett gudomligt 

ingripande. Men oaktat skillnader i motiveringar och metoder delade båda visio-

nen om en judefri värld. 

    Detta blev slutligen det framtidshopp som Israelsmissionen och väckelsen för-

medlade till sina anhängare, att det destruktiva judiska inflytandet skulle upphöra. 

Gud kommer att ingripa, rädda världen från judisk otro, penningmakt och gudlös-

het. Det kommer att ske genom Gud låter täckelset falla så att hela Israel blir frälst i 

enlighet med de bibliska förutsägelserna. Som Martin Færdens uttrycker det i sin 

kristet hoppfulla – för judarna desto mer olycksbådande – vision om en bättre 

framtid: ”Israels omwändelse skall wara begynnelsen till Guds rikes jordiska 

fulländning”.  

    Judarna är nyckeln till mänsklighetens fulländning eller, mer precist, judarnas 

utplånade som judar är nyckeln till fulländning. Det är inte svårt att härifrån dra 

paralleller till de sekulära, men ofta lika apokalyptiska, antisemitiska ideologier 

som skulle få ett allt starkare fotfäste i Europa under 1900-talets första decennier. 

Den besatthet av judarna och det judiska hotet som frodades inom de antisemitiska 

rörelserna och som så småningom skulle ligga till grund för Förintelsen har tvek-

löst djupa idéhistoriska rötter i den traditionella antijudaism och apokalyptik som 

1800-talsväckelsen förvaltade. 
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Summary 

 
 Antijudiskhet och antisemitism i Missionstidning för Israel 1874–1885  

(Anti-Judaism and anti-Semitism in Mission Magazine for Israel 1874–1885) 

 

 

The purpose of this contribution is to study how Jews and Judaism is viewed 

among evangelical Christians in Sweden as reflected in the journal Missionstidning 

för Israel (Mission Magazine for Israel) 1874–1885. The journal was founded in 

Stockholm in 1874 within the Swedish Lutheran Church and was published by 

Svenska Israelsmissionen, an association for Christian missionary activity among 

the Jews. The way in which Jewish people were depicted stemmed from hostile 

Christian traditions. The Jews were said to be rejected by God because of their 

blindness, disobedience and rebelliousness, and furthermore they are repeatedly 

blamed for the crucifixion. But themes from contemporary secular anti-Semitism 

can also be found in the texts, for example, Jewish control over the banking system, 

economy and media in order to dominate the world. The Jewish people were por-

trayed as hostile towards God and a threat to Christianity and Christian society. 

However, eventually all Jews will turn to Christ, and that will be the beginning of a 

new order and the perfection of mankind. This mind-set is similar to what is often 

called redemptive Anti-Semitism: The Jewish people are the key to human perfec-

tion. 

 

 

Keywords: Jews, Judaism, mission, conversion, Evangelicalism, anti-Judaism, anti-

Semitism  
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Öl och historiebruk* 

 

Jan Samuelson 

 

 

Inledning 
Den numera ganska omfattande historiebruksforskningen har visat att vi överallt 

är omgivna av historiska referenser. Oberoende av om vi har stor eller liten kun-

skap om historia, och oberoende av om vi har det som vår profession eller inte, 

spelar det förflutna en stor roll för oss människor och för hur vi hanterar vardagen. 

Ibland handlar det om myter om vad som skett, ibland ligger ”fakta” till grund, 

men alltid är det något i det förflutna som framhävs på bekostnad av något annat. 

Ibland sker detta historieskapande omedvetet, ibland finns det politiska, nationella 

eller andra krafter bakom sådant som man lyfter fram respektive gömmer undan. 

Denna insikt fanns redan hos Sven Lindqvist för drygt 25 år sedan när han skrev 

boken ”Gräv där du står”. Den dominerande historieskrivningen gav inte utrym-

me till den arbetande människan och hennes historia. Om ingen annan ger dig din 

historia måste du skaffa eller skapa den själv, var hans budskap.1 

    Inte minst när det gäller vårt vardagsliv spelar medvetna eller omedvetna histo-

riska kopplingar en stor roll. Den danske historikern Niels Kayser Nielsen påtalar 

till exempel hur maten knyts till vanor, skick eller traditioner och därmed också är 

bärare av minne.2 ”Historien er ikke kun en hovedsag. Den tilegnes også via 

smagløgene og mavesækken”, säger Kayser Nielsen.3 Maten i sig är också bärare 

av hågkommelse och därmed kontinuitet.4 Matvarorna är, menar han, goda exem-

pel på att en produkt ledsagas med ”historiskhet”. Ett exempel som han ger på 

detta är det svenska Wasa-knäckebrödet.5 

    I denna artikel skall jag speciellt granska bruket av historia i samband med ett 

speciellt livsmedel, nämligen öl. Vad jag skall göra är att granska hur historia an-

vänds, eller inte används, i samband med marknadsföringen och konsumtionen av 

öl. Det förtjänar att nämnas att jag inte menar att ölets koppling till historia skulle 

vara något unikt, utan snarare bör det ses som ett exempel på hur historia kan 

                                                 
*
 Artikeln har granskats och godkänts av två utomstående sakkunniga enligt Single Blind Peer Review. 

1 Sven Lindqvist, Gräv där du står: hur man utforskar ett jobb (Stockholm 1978). 
2 Niels Kayser Nielsen , Historiens forvandlinger: historiebrug fra monumenter til oplevelseøkonomi (Aarhus 

2010) s. 116. 
3 Kayser Nielsen (2010) s. 116. 
4 Kayser Nielsen (2010) s. 116. 
5 Kayser Nielsen (2010) s. 274. 
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användas i samband med livsmedel. Det sägs ju att man inte skall titta för djupt i 

glaset, men i denna artikel skall jag i stället titta på glaset, eller rättare sagt på vad 

som står på öletiketter, reklam och andra sätt som företagen presenterar sig på.  

    Jag skall börja med att ge några exempel på hur historia kan presenteras i detta 

sammanhang. På bryggerijätten Spendrups hemsida på internet står det under 

rubriken ”Om oss” att ” Spendrups är ett familjeföretag som funnits i över 100 år. 

Idag arbetar fjärde generationen Spendrup i företaget och många medarbetare har 

varit med oss i decennier”. Här nämns också att ”Vi är stolta över, och berättar 

gärna, vår historia som spänner från 1735 fram till idag”.6 Historien är uppenbarli-

gen en viktig del av det som Spendrup vill presentera för omvärlden.  

    På Spendrups flaskor och buteljer står antecknat hur länge bryggeriet har existe-

rat (”Spendrups. Grundat år 1897”) och detta återfinns också i huvudet på samtliga 

dess internetsidor. Även när det gäller andra bryggerier är uppgifter om hur länge 

ett bryggeri har existerat något som återfinns på i stort sett alla ölflaskor eller bur-

kar. En lång historia är uppenbarligen något som är positivt. Detta leder oss till att 

närmare fundera över hur man marknadsför ölet och dess koppling till historia. 

För det verkar vara så att öl är en av de varor som så att säga ”kräver en historia”. 

    Tolkningen av detta kommer jag tillbaka till senare, men jag vill peka på att hi-

storieanvändningen är i högsta grad selektiv, och att det finns sektorer i våra liv 

där vi anser att historia inte hör hemma, och omvänt, där historia är en naturlig del 

av vår tillvaro. Frågan är då vilken historia? 

    Jag skall ge några exempel på hur historia används i samband med ölkonsum-

tion. På våra pubar, både i Sverige och på andra håll, är det fullt med historiska 

kopplingar. När jag för några år sedan besökte London, kunde jag besöka flera 

pubar, där de historiska kopplingarna verkade vara av stor betydelse. Besökaren 

tänker inte normalt medvetet på detta, men i pubmiljön ”insuper” man i högsta 

grad en traditionell atmosfär. Det finns fullt med föremål och bilder som ger histo-

riska associationer. Men tittar man noggrannare på detta historiska material ser 

man att det är själva historien, historien som symbol, inte någon bestämd kronolo-

gisk tid man anspelar på. Det är historia – klart slut! Tavlor och texter från krono-

logiskt och geografiskt skilda miljöer blandas i en salig röra, utan att det görs klart 

på vilket sätt de hör samman, om de överhuvudtaget gör det. Porträtt från 1800-

talet samsas med marinmålningar från 1700-talet. Puben är en postmodern önske-

dröm, där var och en efter eget önskemål, med eller utan större historiekunskaper, 

kan skapa sin egen konstruktion av det förflutna. De historiska kopplingarna 

framstår som viktiga, men vad de kopplas till verkar vara mindre viktigt. Historien 

i sig verkar ge trygghet. I denna miljö kan det nog snarare vara en fördel om den 

besökande inte är alltför historiskt allmänbildad. 

                                                 
6 <http://www.spendrups.se/lib/SubPage.aspx?id=155>, 19/9 2013. 

http://www.spendrups.se/lib/SubPage.aspx?id=155
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    Vi möter här alltså ett eklektiskt förhållningssätt till det historiska, där historien 

bara består av lösa trådar eller fakta, men där sammanhangen dem emellan fattas 

och inte anses som viktiga. 

    Om man granskar ölreklamen, kan man ibland se att den lyfter fram att ölet är 

tillverkat enligt de ”tyska renhetslagarna” (”Reinheitsgebot”). I Sverige framhäver 

t.ex. Spendrups och Banco bryggerier att man framställer sitt öl enligt dessa regler.7 

Förordningen i fråga utfärdades av hertig Wilhelm IV i Bayern år 1516, och pro-

klamerade att endast jäst, malt, humle och vatten fick användas vid öltillverkning-

en, inget annat.8 Sett i sitt historiska perspektiv finns det emellertid anledning att 

ifrågasätta både hur spridda och hur unika dessa lagar var och hur de efterföljdes. 

I så gott som alla tidigmoderna stater försökte furstarna reglera bland annat livs-

medelstillverkningen, och gång efter annan bröt tillverkarna mot sådana förord-

ningar. Historieskrivningen i just detta fall talar inte heller om hur det gick till när 

förordningen spreds till hela det tyska området, som vid denna tid var splittrat i en 

mängd mindre stater. I själva verket var det först år 1906 som det blev en nationell 

tysk lagstiftning.9 Att just dessa renhetslagar från 1516 valts ut, ser jag därför när-

mast som ett traditionsskapande (”Invention of Traditions”) som den brittiske histo-

rikern Eric Hobsbawm talar om.10 Vad som blir tradition eller inte är ett resultat av 

vad en senare tid väljer att plocka fram ur historien, och olika sociala grupper och 

partier har här skilda intressen. På senare tid har det från tysk sida funnits ett både 

politiskt och ekonomiskt intresse av att framhäva renhetslagarna, eftersom Tysk-

land använde detta som ett skäl till att förbjuda import av många utländska ölty-

per till Tyskland. För EU-kommissionen utgjorde det i stället ett handelshinder, 

och till slut fick tyskarna vika sig.11 För det öldrickande tyska folket kom renhets-

lagarna snarast att symbolisera traditionell tysk matkultur av god kvalitet. 

    Ett annat sätt att framhäva det historiska är hur bryggeriföretag lyfter fram sin 

långa historia, gärna i samma familjs ägo. Så gör t.ex. Spendrups, som vi såg ovan. 

Falcon räknar sin historia från 1896.12 Krönleins historia omfattar på dess hemsida 

nästan tio sidor.13 Det brittiska ölet Bishop´s Finger sägs vara tillverkat av ”Bri-

tain´s Oldest Brewer” och det tjeckiska ölet Staropramen betyder helt enkelt 

”Gammal källa”. Hur gammal sägs det inget om.14 Den gamla källan betonas också 

                                                 
7 <http://www.spendrups.se/lib/SubPage.aspx?id=837>, 19/9 2013 (Spendrups); 

<http://www.bancobryggeri.se/produkter/skilling.html>, 19/9 2013 (Banco bryggeri). 
8 Strängt taget ingick inte jäst i denna förordning. Öl var ”spontanjäst”, d.v.s. brygden tog upp svamp-

sporer i den omgivande luften, eller så tog man helt enkelt jäst från den gamla brygden och tillsatte den 

nya. 
9 Horst D. Dornbusch, Prost! The Story of German Beer (Boulder 1997) s. 132. 
10 Se Eric Hobsbawm &Terence Ranger (red.), The Invention of Tradition  (Cambridge 1992). 
11 <http://www.ergo.nu/tidning/Artikel.asp?ArtikelID=2613>, 21/11 2004; Gilbert Delos, All världens öl 

(Stockholm 1994) s. 111. 
12 <http://www.falcon.se/main/main.asp>, 21/11 2004. 
13 <http://www.kronleins.se/about_history.asp?show=03>, 19/9 2013. 
14 Enligt bryggeriets hemsida <http://www.pivovary-staropramen.cz/web/o_nas/historie/vystavba>, 

22/11 2004, är det grundat 1868). 
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i namnet ”Pilsner Urquell”, som en markering av att det var detta bryggeri som 

bryggde det första lagerölet: ”Den 5e Oktober 1842 hände något som senare skulle 

komma att kallas den gyllene revolutionen. Det var då som bryggmästare Josef 

Groll presenterade det första klara, gyllene och underjästa ölet i världen – nämli-

gen pilsnern.”15 

    Vänder vi oss nu till Tyskland finner vi där Die Klosterbrauerei Weltenburg som 

skryter med att man är ”det äldsta klosterbryggeriet i världen” och att munkarna 

här redan 1050 bryggde sitt eget öl. ”Vi känner oss”, säger deras hemsida, ”förplik-

tade att föra denna ärevördiga tradition vidare”.16 Att man bryggde öl på 1000-talet 

i klostret är säkert sant, eftersom man gjorde detta i varje kloster, men att det rör 

sig om en obruten tradition kan man nog sätta frågetecken inför. Dessutom tillver-

kar detta bryggeri många ölsorter som överhuvudtaget inte förekom före mitten av 

1800-talet, vilket inte talas om i dess ölreklam. För under 1800-talet skedde en revo-

lution i öltillverkningen som påverkade både själva tillverkningsprocessen och 

vilka ölsorter som tillverkades. Det är detta som vi nu skall se närmare på. 

 

 

Kort om öltillverkningen genom tiderna 

Nu kan det alltså vara dags att se litet på ölets historia i en litet mer strikt veten-

skaplig mening. Dryckens ursprung förlorar sig i historiens dunkel, men redan för 

mer än 6000 år sedan har det tillverkats drycker som vi skulle kunna kalla öl.17 

Grundläggande för definitionen av öl är då att det rör sig om en jäst maltdryck. För 

den som söker historiska rötter har alltså ölet en betryggande lång historia. 

    Ölet var under en lång tid emellertid av en annan typ än det idag vanliga. Fram 

till 1800-talet var det mörkt och jäsningsprocessen var svår att kontrollera. Kring 

mitten av 1800-talet började det ske stora förändringar i öltillverkningen, framför 

allt i Centraleuropa. Tidigare hade den vanliga metoden varit att ölet jäste snabbt i 

en relativt hög temperatur, 15–20 grader, enligt en metod som kallas överjäsning. 

Den var relativt lätt att använda sig av, eftersom det gick att göra öl i så gott som 

rumstemperatur. 1842 introducerades på ett tjeckiskt bryggeri i Pilsen en ny me-

tod, kallas underjäsning. Nu fick ölet i stället jäsa i 7–12 graders värme, under en 

betydligt längre tid. Detta nya s.k. pilsneröl blev guldgult och klart. Det efterjästes 

och lagrades sedan under flera månader, och fick därför namnet lager. Detta gylle-

ne lageröl har sedan dess blivit det mest spridda i världen.18 Det var först nu som 

ölet fick det klara och ljusa utseende vi idag är vana vid. 

    Själva underjäsningsmetoden hade varit känd sedan 1400-talet, men problemet 

var att den krävde kylning. Fanns det inte möjligheter att hålla temperaturen nere 

medförde detta att processen misslyckades. En bidragande orsak till att lageröl 

                                                 
15 <http://www.sabmillersweden.com/produkter/pilsner-urquell>, 7/10 2014. 
16 <http://www.klosterschenke-weltenburg.de/bier/>, 22/11 2004. 
17 Delos (1994) s. 7. 
18 Delos (1994) s. 14. 
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från mitten av 1800-talet kunde tillverkas i större mängder var att transporterna 

förbättrades, främst tack vare järnvägen. Nu kunde man hämta snö och is i stora 

mängder från bergen. Järnvägarna gjorde dessutom att det färdiga ölet kunde 

transporteras lättare, vilket gjorde att ölet kunde få en mer än lokal avsättning. 

Våra dagars stora bryggerijättar började så smått ta form. Fortfarande kunde emel-

lertid kylningen vara ett problem, men nu kom en annan av industrialismens stora 

uppfinningar väl till pass – ångmaskinen. I Spatenbryggeriet i München installera-

de man år 1873 en ångdriven kylanläggning som gjorde att det inte längre blev 

beroende av naturis.19 En av 1800-talets innovationer inom livsmedelsindustrin 

hade sett dagen ljus, nämligen ångbryggeriet. Detta spred sig snabbt och öl tillver-

kat på detta sätt markerades tydligt i marknadsföringen. På etiketterna visades 

rykande skorstenar från det moderna bryggeriet. Det är värt att lägga märke till att 

de fabriksliknande bryggerierna på etiketterna är symboler för det moderna sättet 

att brygga öl, där modernt öl framställdes under kontrollerade former i fabrikslik-

nande miljöer. 

    Nu var det emellertid inte bara kylningen av jäsprocessen som var ett problem, 

även själva jäsningen var svår att kontrollera. Man visste inte riktigt vad jäst var, 

och ibland kom det oren jäst in i brygden, som i värsta fall kunde förstöras helt. 

Räddningen kom från ett håll som i detta fall är något oväntat, från Frankrike. Där 

hade Louise Pasteur redan på 1860-talet fått i uppdrag av kejsar Napoleon III att 

utforska orsakerna till vinets sjukdomar. Han fann att om vinet värmdes upp (pas-

töriserades) så kunde bakterierna dödas. 

    Efter det för Frankrike förödande kriget mot Tyskland 1870–71 var den franska 

självkänslan på mycket låg nivå. Saken blev inte bättre av att mycket öl importera-

des från Tyskland, medan det franska ölet inte tålde att fraktas långa sträckor. Pas-

teur gav sig nu in också i bryggerinäringen med det politiska målet att göra franskt 

öl konkurrenskraftigt. Öl blev en del av den europeiska storpolitiska propagandan. 

Pasteur kunde påvisa att jästen som användes ibland var förorenad och han visade 

också hur den kunde renas. Resultaten publicerades han i arbetet ”Études sur la 

bière”.20 

    Fortfarande var emellertid inte jästen helt perfekt, och det kunde ibland ställa till 

stora problem, som i det danska bryggeriet Carlsberg på 1880-talet, då många 

brygder blev helt förstörda av oren jäst. Genom en intensiv forskningsinsats av 

Emil Christian Hansen lyckades emellertid Carlsbergs laboratorium få fram en helt 

ren jästkultur. Man lärde sig också att skilja mellan olika jästkulturer, och kunde 

därigenom få fram olika sorters öl. Metoden spred sig snabbt över hela världen, 

                                                 
19 Delos (1994) s. 15. 
20 Jackson s. 211–12. 
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men detta var början till den starka ställning som Carlsberg fick på världsmarkna-

den.21 

    Det öl vi idag dricker är alltså resultatet av en snabb industriell och vetenskaplig 

utveckling under 1800-talet. Av det öl som numera tillverkas är det endast det 

belgiska Lambic-ölet som fortfarande är spontanjäst. Detta öl har tillverkats på 

samma sätt i 400 år, och ingen annan ölproduktionsprocess har förändrats så litet.22 

Detta är emellertid alltså ett undantag, och de företag som skryter med att man 

tillverkar sitt öl under hundratals år överdriver, eller rentav ljuger, ibland ganska 

grovt. Detta för oss över till begreppet historiebruk som har blivit ett allt mer använt 

begrepp inom historievetenskapen. 

 

 

Öl och historiebruk 
Vi såg tidigare några exempel på hur historia används i marknadsföringssyfte av 

olika bryggerier. Den historia som lyfts fram är emellertid mycket selektiv och 

ibland rentav felaktig. Det innebär att själva användandet, bruket, av historien blir 

det intressanta, inte ”hur det egentligen var”.  

    Historien kan användas på många sätt. Historikern Klas-Göran Karlsson skiljer 

t.ex. mellan vetenskapliga, existentiella, moraliska och ideologiska bruk av historia. Det 

vetenskapliga bruket är alltså endast ett av många sätt vi använder historia på. 

Dessutom visar Karlsson att det ibland också finns ett aktivt ”icke-bruk” av histo-

ria, då man helt bortser från det förflutna.23 Dessa bruk är inte varandra uteslutan-

de, men kategorierna fungerar bra när man vill strukturera hur historia används i 

olika sammanhang och av skilda intressenter. Karlsson pekar också på att det kan 

finnas ytterligare andra historiebruk, och nämner som ett exempel det kommersiel-

la.24 

    Även historikern Ulf Zander nämner detta kommersiella historiebruk men me-

nar att det ”snarast bör ses som en underavdelning till det existentiella”.25 Han ser 

ingen analytisk vinst att behandla det som ett särskilt historiebruk i typologin. 

Däremot återspeglar ett rikligt kommersiellt historiebruk att det finns ett betydan-

de historiskt intresse i samhället, menar Zander.26 

    Vad vi ser i bryggeriernas ölreklam är just ett sådant kommersiellt historiebruk 

ägnat att stärka förtroendet till den egna produkten. Detta gör man genom det som 

                                                 
21 Delos (1994) s. 15, Jackson s.257–58. Kristof Glamann, Bryggeren : Biografien bag tv-serien (København 

1996) s. 256–59. 
22 Jackson s. 24, 30, 32. 
23 Klas-Göran Karlsson, Historia som vapen: Historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985–1995 (Stock-

holm 1999) s. 57. 
24 Karlsson (1999) s. 61. 
25 Ulf Zander, Fornstora dagar, moderna tider: Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekel-

skifte (Lund 2001) s. 57. 
26 Zander (2001) s. 57. 
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filosofen Friedrich Nietzsche identifierade som en monumentalistisk historia.27 Med 

en monumentalistisk historieskrivning menas att brukarna använder historien för 

att framhäva det egna storslagna förflutna. Det finns inget egentligt intresse av att 

problematisera detta förflutna, utan syftet är att historien skall fungera som ett 

slags monument över staten, partiet, företaget, eller vad det nu är frågan om. Syftet 

är snarast att bortse från samhälleliga motsättningar eller skapa enighet kring ge-

mensamma mål. Nationalismen på 1800-talet använde sig av viktiga händelser och 

personer i sin historieskrivning, det som litet vanvördigt senare har blivit benämnt 

”kungar och krig”. Dessa visualiserades också rent konkret i resandet av statyer i 

1800-talets framväxande nationalstater. Detta var statyresandets århundrade, vilket 

bland annat framhävs av historikern Magnus Rodell i hans avhandling ”Att gjuta 

en nation”.28 

    Det var och är emellertid alltså inte bara stater som använder sig av en monu-

mentalistisk historieskrivning. Vi kan se det samma hos t.ex. politiska partier, som 

det socialdemokratiska partiet29 Även här lyfts de stora gestalterna fram: August 

Palm, Hjalmar Branting, Per Albin Hansson (gärna bara med de båda förnamnen) 

och, på senare tid, Olof Palme. Gestalterna får samma funktion som staternas sta-

tyer och minnesmärken över kungar, krig och andra händelser. De får en enande 

symbolisk funktion, där den ”verkliga” historiska gestalten och händelseförloppet 

blir mindre viktigt. I sovjetisk historieskrivning kan vi peka på den roll som Lenin 

fick som en förgrundsfigur för den socialistiska staten.  

    Även företag har ett sådant intresse av att monumentalisera sitt förflutna. Det 

märker vi genom alla de företagshistoriker som finns publicerade och som mycket 

gärna lyfter fram hur lyckosamt ledningen har manövrerat genom historiens 

strömvirvlar. Även viktiga innovationer tas upp. Syftet med en sådan historie-

skrivning är dubbelt. Dels vill företaget visa upp sig inför omgivningen, och dels 

kan en sådan historieskrivning förhoppningsvis skapa ett samförstånd kring före-

tagets policy i samtiden. Ovan såg vi till exempel hur olika bryggerier presenterar 

sin historia på sin hemsida på internet. 

    Vilken roll spelar då historia i reklam och marknadsföring? Historikern Cecilia 

Trenter menar att reklammarknadens utveckling från en marknadsföring av varor 

till en ”konceptpresentation” har bidragit till att exempelvis helhetskänslan av ett 

förgånget har stärkts. Genom ett sådant koncepttänkande associeras exempelvis i 

reklamen sådana företeelser som livsstil, värden och livsmål.30 Kopplingen till hi-

                                                 
27 Bengt Ankarloo, ”Om historiens nytta”, i Lars Edgren & Eva Österberg (red.), Ut med historien: Histo-

rieundervisningens uppgifter idag, (Lund 1995) s. 18. 
28 Magnus Rodell, Att gjuta en nation: Statyinvigningar och nationsformering i Sverige vid 1800-talets mitt 

(Uppsala 2002). 
29 Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia: Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892–2000 

(Stockholm 2001).  
30 Cecilia Trenter, ”I mötet med minnet – historiekultur i Skandinavien”, Historisk tidsskrift 122:2 ( 2002) 

s. 304. 
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storiska värden är då något som lätt kan passas samman med vissa av dessa kon-

cept. 

    Vänder vi oss så till ett annat produktområde, nämligen kosmetika, lyser åldern 

med sin frånvaro. Reklamen här går ut på att produkten är en representant för det 

moderna: ”Nu med en helt ny formula” kan det stå på en shampooreklam. Man 

kan ju innerst inne undra över om det gamla shampoot var värdelöst. Eller som det 

stod i en hudvårdsreklam för några år sedan: ”Ny formula gör varje ögonfrans 

längre”.31 Budskapet är tydligt: Vem vill ha gammal kosmetika? Historia går up-

penbarligen att koppla samman med öl, men är tydligen betydligt svårare när det 

gäller kosmetika. I jakten på evig ungdom vill ingen ha någon gammal kosmetika! 

    Lundahistorikern Harald Gustafsson menar i några studier av annonser i svensk 

och dansk dagspress, att användandet av historia där har en stabiliserande funk-

tion, ”att förläna ett drag av trovärdighet, tradition och kvalitet åt de salubjudna 

produkterna”. Ett sätt att åstadkomma detta är att man kopplar produkten till 

producentens långa erfarenheter, ett annat att en produkt, som i sig inte uppvisar 

någon speciell historia, ges historiska associationer.32 Det senare är enligt Gustafs-

son det vanligaste, och just i samband med reklamen för öl skulle jag vilja betona 

att kopplingarna till just denna produkts historia, eller dess tillverkares, är något 

som har stor betydelse i marknadsföringen. 

    Harald Gustafsson kunde 1987 konstatera att mycket av reklamen associerar till 

en feodal eller förindustriell värld. Här finns logotyper och vapen som skall ge 

sådana associationer.33 Sådana vapen, ibland utan någon reell historisk koppling är 

ganska vanliga på ölprodukterna. Niels Kayser Nielsen har analyserat bruket av 

historia i samband med marknadsföring av några ölmärken på den danska mark-

naden och de historiska kopplingarna som ges. Man presenterar en ”intressant” 

historia, som är både möjlig att känna igen och ”anerkendelig” för konsumenten. 

Huvudsaken tycks vara att det skall refereras till något som är välkänt från äldre 

tider.34 

    När Harald Gustafsson gör en jämförelse mellan annonserna åren 1987 och 2012 

tycker han sig se en nedgång för den äldre historien i annonserna, liksom att före-

tagen nu inte längre talar om hur gamla de, eller deras produkter, är.35 Ur detta 

perspektiv skulle då den marknadsföring för öl, som jag här studerar, vara ett un-

dantag. Det är uppenbart att även i dag historien spelar en viktig roll i samman-

                                                 
31 <http://www.nuskin.com/eu/se/swedish/products/ns/nu-colour-defining-effects-mascara.shtml>, 

22/11 2004. 
32 Harald Gustafsson, ”Historia på frukostbordet. Historiebruk i två nordiska dagstidningar 1987 och 

2012”, Historisk tidskrift 133:2 (2013) s. 218–19. Gustafsson refererar där en undersökning han utförde år 

1987. 
33 Gustafsson (2013) s. 219. 
34 Kayser Nielsen (2010) s. 253–54. 
35 Gustafsson (2013) s. 220. 

http://www.nuskin.com/eu/se/swedish/products/ns/nu-colour-defining-effects-mascara.shtml
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hang med denna dryck, även om det är en öppen fråga om den idag är lika viktig 

som den var för några decennier sedan.36  

    Men denna historieskrivning har ibland uppenbarligen också stort genomslag i 

konsumtionsledet. Hur skall vi tolka det? En frapperande aspekt av vårt väster-

ländska samhälle är att det under så lång tid har bejakat det moderna. Det är inte 

det förflutna som motiverat olika former av politiska beslut eller människors hand-

lingar. Det är i stället framtiden som under lång tid, åtminstone i Sverige, har haft 

”tolkningsföreträde”. Det brukar påtalas hur det svenska folkhemmet i hög grad 

var ett modernt projekt. Man såg framåt och inte bakåt, mot ett samhälle som var 

mer rationellt organiserat. Det förflutna var något som i många fall var bäst att 

glömma. Man kan i många fall här tala om ett ”icke-bruk” av historien. Till det 

moderna hörde rationalitet, ordning och renlighet, en koppling som vi också kun-

de se i shampooreklamen tidigare. 

    Det moderna har emellertid efter hand kommit att problematiseras allt mera. 

Flera författare, debattörer och forskare har påtalat hur folkhemmet kunde förfölja 

dem som inte anpassade sig efter samhällets regelsystem. Vi minns kanske sterili-

seringsdebatten som rasade för några år sedan. De som skulle styra samhället var, 

enligt denna kritik, experterna, och dessa skulle också upplysa vanligt folk i såda-

na frågor som hälsa, renlighet eller bostadsstandard. Folkhemmet har alltså, menar 

denna kritik, ett auktoritärt inslag – hur starkt är man emellertid djupt oense om. 

Efter att de slumartade boendemiljöer, som ersattes av miljonprogrammet på 60-

talet, har glömts bort har istället den förmenta sociala närheten mellan människor-

na i dessa miljöer betonats. Och det har också anförts att så mycket av det gamla 

slängdes bort bara för att det var gammalt, inte för att det inte längre var brukbart.   

    Kritiken mot folkhemmet har sin grund i en allmänt västerländsk strömning 

riktad mot det moderna, och alltså inte begränsad till Sverige. Bakgrunden har 

diskuterats, men det är vanligt att man lyfter fram de stora samhällsideologiernas 

misslyckande, vilket har lett till en allmän skepsis både gällande våra möjligheter 

att styra framtiden, och mot dem som menar att de har lösningarna på dagens pro-

blem. Samtidigt är vi rent reellt inne i en mycket stark förändringsprocess, som kan 

symboliseras med ord som exempelvis euro, globalisering och global uppvärm-

ning, företeelser som omger oss men som vi har svårt att kontrollera. Skepsisen 

mot det moderna projektet och rädslan för vad framtiden kan innebära gör att 

många återigen vänder sig mot historien, där det trygga och invanda finns. 

    Produkter som lyfter fram det traditionella, eller det historiska om jag får ut-

trycka mig så, blir i detta sammanhang större.37 Och det är här jag använt öl som ett 

exempel. I tider av snabb förändring ökar behovet av att också ha kvar någon form 

av fotfäste i det förflutna. 

                                                 
36 Just i fråga om detta kan det vara svårt att göra en sådan jämförelse, eftersom reglerna för alkoholre-

klam tidigare var mycket striktare än vad de är idag. 
37 Se också Trenter (2002) s. 304–05. 
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    Denna ”existentiella ångest” möter vi i Hans Alfredssons och Tage Danielsson 

sång ”Ett glas öl”, där framtiden konfronteras mot nutiden, eller kanske snarare 

den hotande framtiden.38 Hur kommer barnen att få det egentligen, är den fråga 

som man sitter och funderar på:  

 
Finns det får och kor och vatten och luft? 

Får dom sola sig gratis?  

Finns det blommor och blad? 

Har dom fläsk och potatis? 

Kan dom ta sej ett bad? 

 

Det är nog ingen slump att författaren låter öl vara utgångspunkt för sina grubble-

rier, och det är nog inte heller någon tillfällighet att det är ölet, som är det som i 

detta fall ger trygghet: Framtiden verkar dyster när man grubblar över ett glas öl – 

men man hoppas att barnen ändå får ett glas öl. Det är värt att lägga märke till att 

den bild som framtiden ställs mot inte är den nutida vardagsmänniskans vardag. I 

stället målas det här upp en idyllisk bild av det gamla bondesamhället.  

    Nu kan man ju undra över om ölet alltid har haft historiska kopplingar, eller när 

det fick denna prägel. Har det alltid varit så att man gått till krogen för att minnas 

flydda tider? Ja, kanske på det personliga planet, men det finns tecken som tyder 

på att ölet i ett tidigare skede snarare har haft en modernitetens prägel. Som vi såg 

skedde det under 1800-talet en bryggeriteknisk revolution och de som drev fram 

denna var de sedermera stora bryggerijättarna. Deras öl var också med all säkerhet 

bättre än mycket av det gamla, och köparna kunde från flaska till flaska vara gans-

ka säkra på att de fick den öl de ville ha. Det moderna ölet var helt enkelt bättre än 

det gamla, och själva moderniteten var också långt mindre ifrågasatt. Detta kan vi 

se exempel på om vi granskar äldre tiders reklam och öletiketter, som vi såg exem-

pel på ovan. Här ser vi kopplingar till öl som en modern innedryck, framställt på 

moderna bryggerier, med en kontrollerad bryggprocess. Ångbryggeriet var det 

nya, och därför visades detta på etiketterna, något vi lätt glömmer bort när vi idag 

ser dessa – nu återanvända – etiketter. En rykande fabriksskorsten ger i dag ett 

något nostalgiskt intryck av en förfluten tid, för hundra år sedan var det en symbol 

för det moderna. Symbolerna kan vara desamma, men de används och tolkas på 

helt olika sätt. 

  

 

 

 

 

                                                 
38 Citaten hämtade från <http://pyttiminpanna.wordpress.com/2012/01/09/nar-man-ser-pa-hur-barna/>, 

3/12 2013.  

http://pyttiminpanna.wordpress.com/2012/01/09/nar-man-ser-pa-hur-barna/
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Avslutning 
Öl och mat är exempel som visar hur historia i många avseenden är integrerad i 

våra vardagsliv, och det skulle med lätthet kunna gå att hitta andra exempel som 

visar ”det historiskas” betydelse. Den historia vi möter är emellertid inte någon 

vetenskaplig historia, utan man har ganska fritt valt och vrakat vad som skall vara 

med och vad som skall uteslutas. Historien som sådan upplevs emellertid som 

viktig, och den verkar vara effektiv i marknadsföringen. Att det finns kommersiel-

la syften bakom detta är uppenbart, men detta möter också behov i samhället av 

existentiell karaktär. I detta fall får vi alltså stöd för Zanders åsikt att det kommer-

siella historiebruket är en underkategori till det existentiella. Livsmedel, och där-

ibland också öl, är något där vi vill ha trygghet. Inte alltför mycket konstiga tillsat-

ser, utan en klar och tydlig koppling till det gamla och trygga! 

    Niels Kayser Nielsen hävdar att matkulturen idag har blivit en del av upplevel-

sesamhället. Här kopplas i högre grad än tidigare betydelseladdade, emotionella 

och ”bevaegende” dimensioner till maten.39 Det öl som ges en historisk koppling 

skulle mycket väl kunna ses som en del i detta upplevelsesamhälle. 

    Det är viktigt att lägga märke till att jag i denna artikel mer har koncentrerat mig 

på historiebrukets avsändare, medan slutsatserna om brukarna är mer indirekta. 

Cecilia Trenter menar att receptionen, hur människor har mött historien är mer 

svårfångat och också ofta förbisett.40 Det är långt ifrån säkert att samtliga männi-

skor uppfattar historiebruket rörande öl på samma sätt. Förhållandet till de sam-

hälleliga förändringar som jag lyft fram ovan skiljer sig säkerligen åt, om vi grans-

kar olika etniciteter, åldrar eller kvinnor respektive män.41 Frågan om historiebru-

kets producenter i sammanhang med öldrycken också lyckas nå sina konsumenter, 

är därför en fråga som väntar på ytterligare belysning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Kayser Nielsen (2010) s. 39. 
40 Trenter (2002) s. 302. 
41 Se om detta också Trenter (2002) s. 306. 
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Summary 

 
Öl och historiebruk 

(Beer and the use of history) 

 

 

In recent years historians have been increasingly interested in how the knowledge 

of history is applied in society. This article studies the use of history in the context 

of food, more specifically regarding the beverage, beer. History is very often used 

in the marketing of this product and it appears obvious that for the breweries who 

want to sell their products, history is something that they feel is important and 

relevant to exploit. The history they highlight, however, is very selective and some-

times even inaccurate. This means that the actual use of history is very interesting 

to study. This article discusses the subject using the typology of uses of history 

developed by the Swedish historian, Klas-Göran Karlsson. What we see in beer 

advertisements is a commercial use of history which serves to bolster confidence in 

their own product. There is no real interest to problematize the history of the past, 

instead the aim is that history will act as a kind of monument to the company and 

its products. 

    Beverages and food marketing are examples showing how history in many re-

spects is integrated into our everyday lives, and it would be easy to find other ex-

amples showing the significance of history. The history we encounter however, is 

not scientific history; instead advertisers have selectively chosen what should be 

included or excluded. History itself however seems to be important, and effective 

in marketing the products. It is obvious that there are commercial motives behind 

this strategy, but it also satisfies needs in society that are of an existential character. 

 

 

Keywords: Beer, uses of history, marketing 
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versitetet. Han disputerade år 1993 på avhandlingen Trolldoms- och vidskepelsepro-

cesserna i Göta hovrätt 1635–1754. Hans forskning har behandlat teman som häxpro-

cesser och sociala konflikter, kriminalitet och rättslig kultur, allt under den tidig-

moderna eran. På senare tid inkluderar forskningsintresset även aspekter på skrift-

lighet, lokalförvaltning och politisk kultur i norrländskt 1600-tal.  
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