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Så här 150 år efter kommunernas tillkomst är det väl få som 

har någon djupare kunskap om vad kommunerna egentligen är 

för något, hur de uppstod och varför de över huvud taget finns. 

Kanske är detta inte så konstigt – den genomsnittlige kommunmedborga-

ren har väl sällan anledning att grubbla över sådana ting –, men i det här 

sammanhanget, då deras 150-åriga tillvaro ska uppmärksammas, har vi all 

anledning att ägna några tankar åt just den sortens spörsmål; om inte an-

nat för att det vore intressant att veta vad det är vi egentligen firar. 

Ett syfte med den här artikeln är därför att i åtminstone någon mån 

besvara dessa frågor genom att titta närmare på vad det var som hände 

1863: Vad innebar kommunalreformen i förhållande till den tidigare ord-

ningen? Vilken tradition byggde man på? I vilket ideologiskt och politiskt 

sammanhang bör man se kommunalförordningarna? Och inte minst, vad 

innebar de i praktiken för lokalbefolkningen? 

Ett annat syfte är att se hur våra kommuner (de som tillsammans 

har bildat dagens Karlstads kommun) utifrån sina olika förutsättningar 

hanterade det första året av kommunal självstyrelse, vad det var som sys-

jon räftegård

Märkesåret 1863
Den lokala självstyrelsens kommunalisering 
i Karlstadsområdet

S
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selsatte de nyblivna kommunerna samt vilka grupper och individer det var 

som byggde upp den lokala självstyrelsen i Karlstadsområdet. 

Man låt oss börja från början, med den lokala självstyrelsens rötter.

 kommunernas bildande – bakgrund och innebörder

Lokal självstyrelse har väl i någon mening funnits så länge människan har 

slutit sig samman och bildat samhällen. Byar, socknar, städer och härader 

är alla exempel på enheter, eller former, för lokal självstyrelse, som med va-

rierande grad av autonomi har löst sina egna angelägenheter och fullgjort 

olika samhällsuppgifter. Vissa har vuxit fram spontant medan andra har 

inrättats ovanifrån, av statsmakten eller kyrkan. Det senare är fallet med de 

nya enheter för lokal självstyrelse som inrättades med 1862 års kommunal-

förordningar och startade sina verksamheter året därpå. 

Rötterna till denna form för lokal självstyrelse kan för landsbygdens 

del följas till medeltidens början, därefter försvinner de i ett förhistoriskt 

töcken. När man skulle bestämma indelningsgrund för vad som kom att 

benämnas landskommuner föll nämligen valet på socknarna, som utgjor-

de de minsta byggstenarna i kyrkans organisation. Sockenbildningen ägde 

rum huvudsakligen under 1100- och 1200-talen, enligt principen att de 

som söker sig till samma kyrka ska bilda en socken; enligt en del forskare 

byggde denna i sin tur på en förkristen indelning, åtminstone inom vissa 

regioner. När kommunalfrågan diskuterades under 1800-talet hade alltså 

socknarna under århundraden utgjort en av de mer grundläggande struk-

turerna i det svenska samhället, med stor betydelse både för befolkningens 

rörelsemönster och för dess identitet.

Redan under medeltiden hade socknarna fått vissa borgerliga uppgif-

ter, och under 1600-, 1700- och 1800-talen ökade denna del av socknarnas 
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verksamhet avsevärt. Samtidigt minskade arbetsbördan i detta avseende 

för häraderna – som i ett tidigt skede också var aktuella som kommunal 

indelningsgrund –, vilka i stället fick en allt mer renodlad domstolsfunk-

tion. Till detta kom att socknarna även på egna initiativ utvecklade bor-

gerliga arbetsuppgifter, och över huvud taget blev ganska vitala organ för 

lokal självstyrelse under 1700- och 1800-talens lopp. Det var, kort sagt, 

en naturlig sak att bygga vidare på socknarna när den lokala självstyrelsen 

skulle befästas i en ny form på landsbygden. Den 1 januari 1863 klövs 

därför landets socknar i en kommun, som skulle handha de borgerliga 

frågorna, och en församling, som fick ansvaret för socknens kyrkliga frå-

gor. Alldeles konsekvent var klyvningen emellertid inte; skolan stannade 

nämligen kvar som ett kyrkligt ansvar ända till 1930-talet, och i vissa fall 

ännu längre.

Med 1862 års förordningar inrättades också två andra typer av så kall-

lade primärkommuner1: städer och köpingar. I båda fallen byggde man 

naturligt nog vidare på redan befintliga städer och köpingar, varför refor-

men inte heller i dessa fall innebar någon för befolkningen främmande 

geografisk indelning. 

Som benämning på olika orter och handelsplatser har även städerna 

och köpingarna rötter i den tidiga medeltiden. En mer formell reglering 

av städerna ägde dock rum under högmedeltiden, i samband med att 

kungamakten utökade kontrollen över handeln och då började utfärda 

särskilda stadsprivilegier; de handelsplatser som inte tilldelades stadsrät-

tigheter fick då köpingstatus. Skillnaderna mellan land och stad vidgades 

sedan ytterligare genom att städerna fick egna lagar, egen jurisdiktion och 

egen representation i statsstyrelsen i det att dess borgare kom att bilda 

ett eget stånd. Jämfört med sockeninstitutionen, som rent geografiskt var 

1.  Genom förordningarna inrättades också sekundärkommunerna, landstingen.   
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mycket stabil, har städerna och köpingarna också en betydligt mer dyna-

misk historia med både nybildningar och fråntagna privilegier. Till denna 

bild hör också att det fanns flera olika sorters städer: stapelstäder och upp-

städer, städer under eller utom landsting, under eller utom län, med eller 

utan egen jurisdiktion och större eller mindre städer (1863 gick gränsen 

vid 3000 inv.) – alla med olika rättslig status.

När särskilda stadskommuner bildades 1863 befäste man alltså en tra-

ditionell uppdelning mellan land och stad som i sin ursprungligaste form 

grundade sig på en medeltida rätt att bedriva handel. Denna exklusiva 

rättighet upphörde dock slutgiltigt med näringsfrihetens definitiva ge-

nomförande 1864. Dessförinnan, redan 1734, hade land och stad fått ge-

mensam lag, och när ståndsamhället formellt gick i graven 1866 försvann 

även den politiska skillnaden mellan landsbygds- och stadsbefolkning. I 

vissa avseenden fortsatte man dock att göra skillnad mellan land och stad, 

och särskilt stadsstadgorna, som ställde fler och mer långtgående krav på 

städernas byggnads-, brand-, sundhets- och ordningsväsende, markerar 

detta förhållande. Dessutom hade man helt olika sätt att organisera den 

lokala självstyrelsen på (varom mer nedan), varför det var naturligt att 

även fortsättningsvis hålla isär de bägge samhällsformerna. 1862 utfärdade 

således Kungl. Maj:t förordningar både om kommunalstyrelse på landet 

(sFs 1862:13) och om kommunalstyrelse i stad (sFs 1862:14).2 Denna for-

mella åtskillnad kvarstod tills det gemensamma kommunbegreppet inför-

des i samband med kommunblocksreformen 1971. 

Själva reformarbetet bör lämpligast ses som en del av ett större liberalt 

omdaningsprojekt. Kommunalfrågan hängde nämligen ideologiskt, och i 

flera fall även i den politiska praktiken, samman med både näringsfriheten 

och representationsfrågan; motståndare till ståndsrepresentation, en stark 

2.  Noga räknat utfärdades tre förordningar om kommunalstyrelse för primärkom-
muner, eftersom Stockholm ansågs vara i behov av alldeles egna förordningar. 
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regeringsmakt, personligt utövad kungamakt och statlig aktivitet i sam-

hällslivet blev helt naturligt förespråkare av en tydlig kommunal självsty-

relse och frigörelse från statsmakten. Det är därför knappast någon slump 

att dessa reformer staplades på varandra under mitten av 1860-talet. Re-

sultatet av reformarbetet, kommunalförordningarna, blev dock snarast en 

kompromiss mellan liberala och konservativa intressen. 

Rent organisatoriskt innebar kommunalreformen för landsbygdens 

del att sockenstämman, som tidigare var den lokala självstyrelsens beslu-

tande organ, upphörde, och ersattes av en kommunalstämma och en kyr-

kostämma. De borgerliga frågorna skulle handhas av kommunalstämman, 

vars ordförande skulle väljas av och bland kommunmedlemmarna (till 

skillnad från i sockenstämman, där pastorn var självskriven ordförande). 

Vidare ersattes sockennämnden, som var sockenstämmans förvaltnings-

organ, av en kommunalnämnd, som gavs motsvarande funktion under 

kommunalstämman. 

Vad gäller kommunernas kompetens, d.v.s. deras arbetsuppgifter och 

befogenheter, kan man säga att den lokala självstyrelsen formellt myn-

digförklarades 1862. I både 1817 och 1843 års sockenstämmoförordningar, 

som tidigare reglerade den lokala självstyrelsen på landet, försökte man 

ringa in kompetensen med en något pekpinnemässig exempelsamling 

över de arbetsuppgifter som rymdes inom den. I kommunalförordningar-

na övergavs exempelsamlingen, och kommunernas kompetens bestämdes 

kort och gott till att ”wårda sina gemensamma ordnings- och hushållnings-

angelägenheter”3. 

I princip innebar kompetensbestämmelsen att kommunerna själva 

fick avgöra vad som var en kommunal angelägenhet, så länge det var av 

gemensamt intresse för flertalet kommunmedlemmar och gick att hän-

3.  SFS 1862:13, §1 och SFS 1862:14, §1. 
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föra till kommunens ordning och hushållning (vilket var möjligt i väl-

digt många fall). Till kompetensen knöts en allmän och, i jämförelse med 

tidigare förhållanden, friare beskattningsrätt. Kompetensen kringskars 

dock av en del andra bestämmelser i förordningarna. Kompetensbestäm-

melsens avslutande sats, ”/…/ så widt icke, enligt gällande författningar, 

det tillkommer offentlig embetsmyndighet att dem [ordnings- och hushåll-

ningsangelägenheterna, förf. anm.] handhafwa”4, som avgränsade den 

kommunala verksamheten mot den statliga, hör till de viktigare av dem, 

liksom även underställningsplikten hos Kungl. Maj:t eller Konungens be-

fallningshavande (KB, nuvarande länsstyrelsen) för ett mycket begränsat 

antal beslut. Även besvärsrätten, som gjorde det möjligt för kommuninvå-

nare att få juridiskt felaktigt fattade beslut upphävda (dock inte ändrade) 

av KB, avsåg att begränsa den lokala självstyrelsens elasticitet. 

Inom dessa ramar hade alltså kommunerna att utöva sitt självstyre. 

Utöver den på frivillig väg utformade verksamheten tillkom också en del 

tvingande uppgifter enligt speciallagstiftning. I tidernas begynnelse var 

dock dessa få, och inskränkte sig för landsbygdens del huvudsakligen till 

fattigvården. 

Som framgick ovan var det på kommunalstämman landskommunerna 

skulle fatta sina beslut (såvida man inte valde att inrätta en fullmäktige-

församling att besluta i dess ställe, vilket nästan aldrig skedde). På stäm-

man ägde alla kommunens röstberättigade rätt att delta i besluten, och i 

det avseendet var inflytandet betydligt mer demokratiskt 1863 än vad det 

är idag. Någon direktdemokrati kan man likväl inte tala om, eftersom 

rösträttsreglerna fördelade inflytandet på ett synnerligen odemokratiskt 

sätt; kommunalförordningarnas regler om rösträtt vilar nämligen närmast 

på associationsrättslig grund. 

 4.  Ibid. 
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Kommunerna betraktades i det här sammanhanget snarast som sam-

manslutningar för lösandet av sina medlemmars gemensamma angelägen-

heter, och särskilt aktiebolagen stod här som förebild. Liksom inflytandet 

på bolagsstämman bestämdes av storleken på det kapital man investerade 

i företaget, bestämdes inflytandet på kommunalstämman av hur mycket 

man investerade i kommunen, vilket vill säga hur mycket man erlade i 

kommunalskatt. Både kommunalskatten och rösträtten utgick nämligen 

från det så kallade fyrktalet, vilket i sin tur räknades fram dels utifrån 

innehav av mantalssatt jord (1 mantal gav 100 fyrkar) och dels utifrån 

för inkomst av tjänst och andra beskattningsföremål påförd statlig bevill-

ning.5 Det sålunda framräknade fyrktalet avgjorde sedan hur många röster 

(1 fyrk = 1 röst) man hade på kommunalstämman och hur mycket man 

skulle erlägga i kommunalskatt (vilken beslutades på kommunalstämman 

och debiterades per fyrk, t.ex. 50 öre/fyrk). Hänsyn togs varken till kön el-

ler person, varför både kvinnor och juridiska personer hade rösträtt enligt 

samma principer. För dem som inte innehade mantalssatt jord krävdes 

dock ett minimum av 10 fyrkar för att rösträtten skulle aktiveras. Därtill 

krävdes att man faktiskt fullgjorde sin skattskyldighet gentemot kommu-

nen. 

Bestämmelserna utestängde naturligtvis stora grupper från den lokala 

självstyrelsen; endast ca 10 % av landsbygdsbefolkningen hade kommunal 

rösträtt 1871 (första året som det finns valstatistik från). Och förhållan-

det var inte annorlunda i de landskommuner som idag ingår i Karlstads 

kommun: 9 % av de 25 572 människor som befolkade Nyeds, Älvsbacka, 

Väse, Alsters, Östra Fågelviks, Grava, Nors, Segerstads och Karlstads 

landsförsamlings kommuner ägde rätt att delta i de kommunala besluten 

(Älvsbacka toppar statistiken med 13,2 %; sämst var Nor med blott 6,5 % 

5.  Relationen mellan mantalsfyrkar och övriga fyrkar reglerades inom varje kommun 
genom att man räknade fram den genomsnittliga bevillningen för ett mantal jord och 
delade det med 100. Därigenom fick man fram den bevillningssumma för övriga be-
skattningsföremål som betingade en fyrk. 
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röstberättigade). Till denna skeva fördelning av rösträtten får läggas att 

inflytandet varierade högst betydligt också inom den lilla gruppen röst-

berättigade kommuninvånare. Rösträttens koppling till kommunalskat-

ten gjorde att den reella makten ofta knöts till en mindre elit av hem-

mansägare, brukspatroner, bolag e.d. Eftersom lagstiftarna inte ansåg det 

nödvändigt att begränsa rösttalet på landsbygden kunde 54 kommuner år 

1871 regeras av en enda person – fysisk eller juridisk –, såsom innehavare 

av majoriteten av rösterna (i Värmland var detta fallet i tre kommuner: 

Borgviks kapell, Kroppa och Bogens kapell). Bilden blir inte ljusare om 

man också ser till vilka som var valbara till kommunala uppdrag. Förutom 

att man skulle vara röstberättigad, och alltså uppfylla ovan angivna krav, 

krävdes att man var av manligt kön, minst 25 år gammal och inte var för-

satt i konkurs, åtalad för nesligt brott, omyndigförklarad eller förklarad 

ovärdig att inför rätta föra annans talan; kort sagt var det mogna, välfrej-

dade män med någorlunda god ekonomi som efterfrågades. Demokratin i 

den lokala självstyrelsen lät alltså vänta på sig (till 1919). 

Man får dock säga att marken var ganska väl förberedd på landsbyg-

den när kommunalförordningarna trädde i kraft 1863. 1817 och 1843 års 

sockenstämmoförordningar hade fört socknarnas organisation, kompe-

tens, rösträtt och beslutsfattande i tydlig riktning mot bestämmelserna 

i 1862 års förordningar, varför de också av forskningen ofta behandlas 

som de första stegen i en reformering av den lokala självstyrelsen som 

slutfördes 1862. Före 1817 krävdes t.ex. i princip enhällighet för beslut på 

sockenstämman. Med 1817 års förordning infördes majoritetsbeslut, med 

rösträtt och röstvärde knuten till jordägande och hemmantal (i den lokal-

politiska praktiken skulle dock konsensustanken prägla beslutsfattandet 

länge än). När rösträtten 1843 utvidgades till näringsidkare och andra med 
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en inkomst av tjänst som föranledde en viss summa i statlig bevillning, 

samtidigt som det graderade röstvärdet bibehölls, var steget inte särskilt 

långt till bestämmelserna i 1862 års förordningar. Den stora nyheten var 

i stället att den lokala självstyrelsens borgerliga frågor (skolfrågorna un-

dantagna) fick en egen profan institution, helt och hållet uppburen av 

lokalbefolkningen och skild från statskyrkan. I förlängningen bör detta 

ha varit av stor betydelse för sekulariseringen av det svenska samhället. 

På kort sikt torde det dock ha haft en mer begränsad innebörd, då präs-

ten även under sockenstämmans tid löd under samma rösträttsregler som 

övriga sockenbor – frånsett att han som självskriven ordförande hade ut-

slagsgivande röst vid lika rösttal –, och kyrkans makt var därför i formell 

mening oförändrad. I egenskap av ordförande för sockenstämman gav han 

visserligen kyrkan ett visst inflytande över de borgerliga frågorna som gick 

förlorat 1863, men det är trots allt kontinuitet snarare än brott som präglar 

övergången från sockensjälvstyrelse till kommunalsjälvstyrelse. I städerna 

däremot hade man en annan tradition att bygga på, och där blev över-

gången betydligt mer påtaglig. 

I städerna var den lokala självstyrelsen sedan gammalt mer krävande 

än på landsbygden, och delvis av en annan art. Högsta beslutande or-

gan var där den allmänna rådstugan, bestående av stadens borgare, d.v.s. 

av dess burskapsägande invånare. Allmänna rådstugan kompletterades så 

småningom av ett slags fullmäktigeförsamling kallad stadens äldste (även 

borgerskapets äldste eller de äldstes råd), som representerade det samlade 

borgerskapet inför magistraten och fattade beslut tillsammans med dem. 

Magistraten var stadens styrelse och den tyngsta institutionen i städernas 

självstyrelse. Den bestod av en eller flera borgmästare och ett antal råd-

män. Rådmännen i magistraten valdes av och bland det burskapsägande 
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skiktet på allmän rådstuga, medan borgmästaren/-arna utsågs av kungen 

efter att kandidater föreslagits av magistraten och stadens borgare. För-

utom att vara stadsstyrelse var magistraten även allmän domstol, då under 

namnet rådhusrätt eller rådstuvurätt, samt statlig förvaltningsmyndighet 

i staden. Både genom denna senare egenskap hos magistraten, och genom 

den kungliga tillsättningen av borgmästare, tillförsäkrades statsmakten 

viss insyn i och kontroll över städernas förehavanden.

Förändringarna 1863 medförde för landets större städer, d.v.s. för stä-

der med fler än 3000 invånare, att ett helt nytt beslutande organ bildades 

med stadsfullmäktige, medan den allmänna rådstugan behölls som be-

slutande organ i mindre städer om man inte på frivillig väg inrättade en 

stadsfullmäktigeförsamling. Till stadsfullmäktige valde stadens kommun-

medlemmar en representation enligt i allt väsentligt samma principer för 

rösträtt och valbarhet som gällde på landsbygden.6 

Magistraten behölls i formell mening som stadsstyrelse. Men enligt 

förordningen skulle fullmäktige eller allmänna rådstugan utse en drätsel-

kammare, vars huvudsakliga uppgift var att förvalta stadens fastigheter 

och finanser, och eftersom de flesta ärenden hade ekonomisk grund eller 

rörde stadens mark blev drätselkammaren snabbt städernas verkliga sty-

relse. 

Förändringarna i stadsstyrelsen innebar framför allt två saker. För 

det första stärktes städernas självständighet i förhållande till staten; den 

halvstatliga magistratens betydelse i stadsförvaltningen kom helt att över-

skuggas av den helkommunala drätselkammaren, och staten hade därför 

heller inte längre något inflytande över val till betydelsefulla funktioner 

i stadsstyrelsen. För det andra breddades det folkliga underlaget för den 

lokala självstyrelsen avsevärt, eftersom kommunalförordningarna erkände 

 6.  Skillnaderna bestod i att rösträtt och röstvärde endast utgick från påförd statsbevill-
ning (och inte från mantalssatt jord), att rösträttsgränsen gick vid 1 riksdalers bevill-
ning (i stället för vid tio fyrkar) och att en övre gräns för kommunmedlems rösttal 
sattes till en tjugondel av det totala rösttalet. 
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alla invånare som stadsmedborgare, och inte som tidigare endast de bur-

skapsägande, samtidigt som rösträtts- och valbarhetsreglerna inte heller 

begränsade inflytandet till städernas borgare. Därigenom blev det möjligt 

även för tjänstemän, militärer m.fl. att ta del i stadsstyrelsen, och i för-

längningen också för arbetare och andra ur de lägre samhällsskikten. 

Någon skillnad mellan städernas och landskommunernas (och kö-

pingarnas) kompetens förelåg inte då de löd under samma kompetensbe-

stämmelse. Däremot hade städerna, och fick kontinuerligt, fler och mer 

långtgående arbetsuppgifter pålagda av staten, inte minst genom stads-

stadgorna. 

Beslutsfattandet skiljde sig åt endast därigenom att de större städerna, 

vilket redan nämnts, hade en representation av kommunens röstberätti-

gade som beslutade i röstägarnas ställe. Beslutsfattandet i mindre städer, 

på allmänna rådstugan, gick däremot till på precis samma sätt som på 

landskommunernas kommunalstämmor. Vad gäller inflytandet i kommu-

nalpolitiken var den stora skillnaden mellan land och stad att det enskilda 

röstvärdet i städerna begränsades till maximalt en tjugondel av det totala 

rösttalet. En sådan begränsning infördes först 1901 på landsbygden, då det 

maximala rösttalet sattes till 10 % eller 5000 fyrkar. 

Så långt förändringarna på det normativa planet. Graden av överensstäm-

melse mellan norm och praxis brukar dock variera. Särskilt liten torde 

den vara under den implementeringsfas som följer på större förändringar 

av det aktuella slaget, och, får man anta, i ett samhälle med svagt utveck-

lade kommunikationer och låg byråkratiseringsgrad. En undersökning av 

hur den kommunalpolitiska praktiken faktiskt gestaltade sig under kom-

munernas första verksamhetstid förtjänar därför en egen studie. Ett par 
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undersökningar av större format där dessa frågor behandlas har också ge-

nomförts på landskommunala förhållanden, och de betonar kontinuitet 

och gradvisa förändringar tiden kring 1863, snarare än ett brott mot den 

tidigare ordningen.7 De konstaterar även en viss förvirring när förord-

ningarna praktiskt skulle tillämpas. Någon större studie har däremot inte 

gjorts på värmländska förhållanden, men detta är naturligtvis inte det 

rätta stället att företa en sådan. Här ska endast det första verksamhetsåret 

följas, främst för att se hur det kommunalpolitiska livet tedde sig – vilka 

frågor som var aktuella, hur man löste dem, och, framför allt för lands-

kommunernas del, vilka det var som drev dem och bar upp den lokala 

självstyrelsen –, men också för att med viss uppmärksamhet följa hur de 

hanterade den nya situation kommunalförordningarna satte dem i. 

karlstads stad 1863 

Det första stadsfullmäktigevalet i Karlstad ägde rum i december 1862. 

Inför magistraten valdes då 25 ledamöter, och genom att nio av dessa val-

des utanför stadens burskapsägande skikt fick kommunalförordningarna 

omedelbart ett påtagligt genomslag i stadsstyrelsen. Föga förvånande, 

med tanke på de rösträttsregler som gällde, var det dock idel män ur de 

högre klasserna som valdes (en lantmätare, en rektor, en fältläkare, en 

räntmästare, två auditörer, en provinsialläkare, en adjunkt och en lagman) 

– den första representanten för arbetarklassen valdes in 1882. Formerna 

för fullmäktiges arbete var den första tiden tämligen oordnad. Någon 

arbetsordning fanns nämligen inte, och inte heller något beredningsut-

skott som kunde förbereda fullmäktiges ärenden. Någon vidare planering 

kan man heller inte tala om, utan man tycks ha tagit dagen lite som den 

kom. Sålunda kunde sammanträden utlysas med mycket kort varsel, och 

7.  Särskilt Harald Gustafssons Sockenstugans politiska kultur (Stockholm 1989) och Al-
berto Tiscornias Statens, godsens eller böndernas socknar? (Uppsala 1992) förtjänar här ett 
omnämnande. 
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på sammanträdena arbetade man helt enkelt av det man tyckte sig hinna 

med; resterande ärenden på föredragningslistan bordlades till nästa sam-

manträde. Något allmänintresse kring fullmäktigevalen förelåg heller 

inte, varför stadsfullmäktige vanligtvis kunde reproducera sig själv. Inget 

av detta hindrade dock att man fick en hel del gjort på sina sammankoms-

ter; protokollsboken för år 1863 består av 263 paragrafer fördelade på 23 

sammanträden. 

Karlstads stadsfullmäktige sammanträdde första gången den 10 ja-

nuari 1863, och till eftervärldens glädje och gagn noteras att fullmäktige 

som sin första åtgärd, efter att en del ordningsfrågor stökats undan, var att 

säkra förvaringen av sitt arkiv. Tydligtvis blev förvaringen så pass lyckad 

att varken stadsfullmäktiges eller drätselkammarens arkiv brann upp med 

resten av staden två år senare (de skulle förvaras tillsammans i skåp i drät-

selkammarens rum på rådhusets tredje våning). 

Till ovannämnda ordningsfrågor hörde valet av stadsfullmäktiges för-

sta ordförande, och till detta uppdrag utsågs herr auditören och vice hä-

radshövdingen Frans Fredrik Maechel. Hit hörde också beslutet att inte 

föra diskussionsprotokoll, utan att endast nedteckna besluten med tillhö-

rande motiveringar och reservationer (en princip man sedan dess har följt, 

och dessvärre renodlat under senare tid). 

Den kommunala arbetsgången präglades på 1860-talet, och en bra bit 

in på 1900-talet, av en förkärlek för att inrätta kommittéer närhelst en 

fråga av någon större komplexitet dök upp. I huvudsak var detta organisa-

toriskt betingat; den föga utbyggda nämndorganisationen samt avsakna-

den av tjänstemannaförvaltningar och beredningsutskott gav fullmäktige 

små möjligheter att hänskjuta större frågor till andra organ för beredning 

(drätselkammaren utgör det stora undantaget därvidlag). Redan under 
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”Plan af Staden Carlstad före 
branden den 2 Juli 1865 
jemte markering af nämnde 
dag afbrända tomter och 
byggnader, afritad af Johan 
Pihlgren 1865”. 
Källa:  Karlstads kommun, 
stadsbyggnadsförvaltningen, 
lantmäteriavdelningens arkiv. 
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detta första sammanträde utsåg fullmäktige två kommittéer: en med upp-

drag att uppgöra förslag till fattigvårdens reglering, och en med uppdrag 

att fundera över hur man lämpligast kunde förmå Kungl. Maj:t att dra 

nordvästra stambanan genom Karlstad, och inte, vilket flera bruksägare i 

trakten förespråkade, genom Nyeds härad till Nilsby. Det var handlanden 

Ahlmark som genom sitt förslag till underdånig petition i ämnet väckte 

järnvägsfrågan i fullmäktige, och han utsågs tillsammans med häradshöv-

dingen Pihlgren och handlandena Clarholm och Nygren till kommitténs 

ledamöter. Det var naturligtvis av stor vikt för staden att anslutas till den 

nya tidens kommunikationsnät, men utgången var ingalunda given på 

förhand. 

Vice häradshövdingen, riksdags-

mannen, auditören m.m. 

Frans Fredrik Maechel, stadsfull-

mäktiges ordförande 1863–70. 

F. F. Maechel föddes den 11 juli 

1823 i Västervik. Han var länge 

verksam som ombudsman hos 

Värmlands hypoteksförening, och 

intog redan från starten 1863 en 

ledande ställning i det kommunala 

livet med ett flertal förtroende-

uppdrag. 

Maechel dog den 4 oktober 1915 

i sitt hem på Östra Kyrkogatan 4

i Karlstad, 92 år gammal. 

Bildkälla: Karlstads kommunarkiv, 

C. E. Nygrens porträttsamling.
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Stambanenätets utbyggnad hade vid det här laget pågått i några år, 

och de lokalpolitiska striderna om banornas sträckning var många. Det 

statliga järnvägsbyggandet vägleddes, till Karlstads nackdel, huvudsakli-

gen av två principer: ”bryta-bygd-principen” och ”antikustprincipen”. En-

ligt den första principen skulle järnvägen utgå från de större städerna och 

sträcka sig ut i ödemarken för att enligt nordamerikansk modell stimulera 

nyodlingen, till båtnad för den snabbt växande stadsbefolkningen. Den 

andra principen gick ut på att undvika sjöar och kuststräckor som redan 

hade fungerande kommunikationer båtledes – en princip som direkt hade 

diskvalificerat Karlstad om den hade tillämpats ovillkorligt. Därtill hade 

man alltså även bruksnäringen emot sig. 

Kommittén, som tog sin uppgift på största allvar, gick hem, grubbla-

de, och återkom redan nästa sammanträde med en fast övertygelse om att 

man i denna fråga måste gå mycket grundligt tillväga. En petition ansågs 

alltför verkningslös; här gällde opinionsbildning och lobbyverksamhet. En 

ny kommitté bildades därför, bestående av de tidigare fyra kommitterade 

plus borgmästare Waldenström, att 

ofördröjligen låta från Embetsverk och Archiver, Embets och 

Tjenstemän samt enskilde personer insamla beräkningar, facta 

och uppgifter för sammanställning och spridande af sådane up-

lysningar, som gifva ökad styrka för riktigheten af den utaf Jern-

vägskomitén föreslagna jernbana genom Wermland8. 

Sagt och gjort. Under ett hemligt fullmäktigesammanträde den 1 juni 1863 

kunde kommittén rapportera att man hade sammanställt en skrift att spri-

das bland utvalda personer, och fick i samband därmed fullmäktiges upp-

drag att fortsätta sitt arbete. 

Nordvästra stambanans sträckning avgjordes först 1866, och stads-

8.  Karlstads kommunarkiv (KKA), Karlstads Stadsfullmäktiges arkiv, protokoll den 
3 februari 1863 § 10, A1:1. 
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fullmäktige försökte både med underdåniga skrivelser och inflytelserika 

delegationer påverka beslutsfattarna i Stockholm. Den av fullmäktige ut-

sedda kommittén beviljades sammanlagt minst 13 500 riksdaler för täck-

ande av nödvändiga kostnader, vilket i dagens penningvärde motsvarar 

ca 760 000 kronor – en ansenlig summa för en stad med knappt 4 800 

invånare och en (i våra ögon) extremt låg utdebitering. Med tanke på den 

ibland till ytterligheter drivna sparsamhet som präglade tidens kommu-

nala förvaltning, liksom på att den övervägande delen av medlen bevilja-

des mitt under återuppbyggnaden efter branden, framstår järnvägsfrågan 

som en av tidens absolut viktigaste. Den löste sig också till stadens bästa; 

den 11 maj 1866 kunde karlstadsborna, enligt C. E. Nygrens beskrivning 

av händelserna, efter dagar av kollektivt febertillstånd, pusta ut och under 

stor gamman fira detta glädjebud med fyrverkerier, militärmusik, sång 

och jubel. 

Sammanlagt under året inrättades elva kommittéer, vilkas arbete alltså 

någorlunda väl illustrerar den delen av fullmäktiges arbete som krävde lite 

mer av utredning och kontemplation. Utöver järnvägsfrågan och fattig-

vårdens reglerande hade dessa att ta ställning till hur och var staden lämp-

ligast skulle uppföra ett mindre arbetshus; upprätta förslag till reglemente 

för gasverksstyrelsen och instruktion för kamrerare vid gasverket; utreda 

den mycket angelägna frågan om anskaffande av dricks- och kokvatten 

till staden; granska och lämna yttrande över förslag till nytt reglemente 

för drätselkammaren; utreda frågan om fullmäktige från fattigvårdssty-

relsen borde överta förvaltningen av professor Sundbergs fond för före-

byggande fattigvård; granska och yttra sig över förslag till reglemente för 

hamnstyrelsen; granska och avge yttrande över förslag till hamnordning; 
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samt granska och inkomma med utlåtande över magistratens förslag till 

inkomst- och utgiftsstat för år 1864. Två av dessa kommittéer ska följas 

lite närmare här, för att illustrera denna del av fullmäktiges arbete. 

Arbetshuskommitténs utlåtande föredrogs i fullmäktige den 24 janu-

ari 1865, men fick, som brukligt var då större frågor skulle avhandlas, vila 

till nästa sammanträde så att ledamöterna skulle hinna sätta sig in i frågan 

ordentligt. Ärendet behandlades nästa gång den 23 februari, varvid full-

mäktige beslutade att frågan åter måste vila till dess att nordvästra stam-

banans sträckning var avgjord, eftersom den byggnad kommittén hade 

föreslagit, Klaraborgs herrgård, enligt flera ledamöter kunde behövas för 

järnvägen. Förberedelserna fortsatte dock i och med att fattigvårdsstyrel-

sen fick i uppdrag att utarbeta ett förslag på arbetshusets ordnande och 

förvaltning. 

Snart skulle emellertid större delen av staden uppslukas av den röde 

hanen, och fullmäktige med ens få större frihet i sin fysiska planering. 

Det krävande arbetet med att återuppbygga staden gjorde dock att många 

mindre akuta ärenden, däribland arbetshusfrågan, förhalades. Inte förrän   

1869 nådde fullmäktige ett avgörande, och då var det inte längre aktu-

ellt att använda Klaraborg som järnvägsbyggnad. Däremot hade skolrådet 

hunnit göra anspråk på lokalerna, i väntan på att den nya folkskolebygg-

naden skulle uppföras. Drätselkammaren, som hade att yttra sig i frågan, 

föreslog att den övre våningen skulle upplåtas till folkskolan och att den 

undre skulle disponeras av fattigvårdsstyrelsen som fattigstuga i stället för 

arbetshus; rivningen av stora baracken ansågs nämligen göra behovet av 

fattighus mer pockande än det av ett arbetshus. Stadsfullmäktige var inte 

nöjd med drätselkammarens uppfattning i frågan, och inrättade därför en 

ny kommitté med uppdrag att vidare utreda saken. Efter ytterligare en re-
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missomgång till drätselkammaren och delegerade ur fattigvårdsstyrelsen, 

kunde så fullmäktige den 19 november 1869 äntligen fatta beslut i frågan: 

Klaraborgs övre våning skulle i de delar den lämpar sig som skollokal 

upplåtas åt skolrådet, och dess nedre våning samt södra flygel upplåtas åt 

fattigvårdsstyrelsen att disponeras som provisionellt arbetshus i förening 

med fattighus. Utlåtandet från drätselkammaren och de delegerade från 

fattigvårdsstyrelsen, som stadsfullmäktige slutligen byggde sitt beslut på, 

illustrerar tämligen väl syftet med inrättningen och den tidens syn på fat-

tigvården och dess klientel. Arbetshuset, menade man, kommer knappast 

att medföra någon avsevärd minskning i fattigvårdsomkostnaderna under 

de första åren, men med 

hänsyn till den vinst i moraliskt hänseende, som otvifvelaktigt 

torde vara att förvänta deraf, att stadens fattige bättre vårdas, 

tillfälle att till arbete tvinga sådana personer, som genom lik-

nöjdhet, lättja eller böjelse för kringstrykande och oordentligt le-

fnadssätt, uraktlåta förskaffa sig lagligt arbete, samt understöds-

tagare tvingas att med arbete återgälda det tillfälliga understöd 

de åtnjutit9

ville de ändå förorda inrättandet av sådant arbetshus i förening med fat-

tighus. Ingen tycks dock ha ifrågasatt det lämpliga i att inhysa folkskolan 

mitt i detta elände. 

Klaraborgs omvandling till fattigvårdsinrättning må 1869 ha varit en 

provisorisk lösning på ett trängande problem, men den kom att fortsätta 

att fungera som socialvårdsanstalt till långt in på 1900-talet, och blev såle-

des en mycket stabil institution för stadens hjälpsökande. 

Frågan om anskaffande av tjänligt dricks- och kokvatten var som sagt 

också mycket angelägen, och hade varit aktuell flera gånger tidigare under 

9.  Ibid. den 19 november 1869, A1:7.
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1800-talet – dock utan att någon fungerande lösning hade åstadkommits. 

Majoriteten av karlstadsborna var därför fortfarande hänvisade till Vä-

nerns och Klarälvens i detta avseende undermåliga vatten. Den här gång-

en väcktes frågan av provinsialläkare Lagerstedt den 26 februari 1863, och 

den skulle lösas, ansåg han, med hjälp av vattenledningar. Förslaget ansågs 

av olika (i arkiven förtigna) skäl ogenomförbart inom överskådlig tid, var-

för ett nytt förslag i ämnet framfördes av handlanden Fritz Clarholm den 

1 april samma år. Clarholm föreslog att en mindre kostsam pump skulle 

anordnas på lämpligt ställe, och efter lite efterforskningar av drätselkam-

maren kunde en ingenjör Asplund från Kristinehamn kontrakteras att för 

en summa av 700 riksdaler anlägga en frostfri pump, med rör ut i Klaräl-

vens djup, på en anvisad plats mellan Västra bron och tullhusbyggnaden 

(d.v.s. ungefär där Selma Lagerlöf sitter idag). De sanitära olägenheterna 

avhjälptes dock näppeligen med Asplunds pump, särskilt som industri-

erna norr om staden fortsatte att smaksätta älvvattnet med sina utsläpp. 

Först 1889 ordnades vattenförsörjningen tillfredsställande med vattenled-

ningsverkets invigning. 

För en nutida betraktare finns det många andra saker än det ivriga kom-

mittéinrättandet som utmärker den första fullmäktigeförsamlingens verk-

samhet. Det som nämndes ovan om de oordnade formerna för fullmäk-

tiges arbete är en av dem. Någon möjlighet att förbereda ärendena fanns 

t.ex. inte, och åtskilliga viktiga frågor fick helt enkelt bordläggas, både 

en och två gånger, för att de allt för plötsligt dök upp på dagordningen 

och liksom överrumplade ledamöterna. Ett annat problem var den höga 

frånvaron på fullmäktiges sammanträden. För att något förbättra upp-

slutningen införde man ett straff på 2 riksdaler för förfallolös frånvaro, 



38

en bestämmelse vars efterlevnad flera av ledamöterna fick erfara. Uppen-

barligen smet en och annan också under pågående session, varför man såg 

sig tvungen att införa samma bötesstraff även för denna förseelse. Alla var 

emellertid inte tillfreds med de stränga närvarokraven. Förste lantmätaren 

Laurell försökte t.ex. den 12 oktober 1863 överklaga de böter han hade 

tilldelats under föregående sammanträde, under förevändningen att han 

bara hade missat lite i början. Dessutom hade han ”icke blifvit om bötfäl-

landet underrättad, utan öfvervarat sammanträdet till dess slut”10, vilket 

naturligtvis ökade Laurells missnöje. Majoriteten var dock skoningslös i 

denna fråga och tog ingen notis om lantmätarens klagan. 

En annan mycket slående sak är den näst intill oinskränkta besluts-

makt som var förbehållen stadsfullmäktige – ett förhållande som endast 

mycket långsamt förändrades fram till efterkrigstiden. Knappast ett uns 

makt lämnade herrar stadsfullmäktige i denna dess första konstellation. 

Särskilt plågsamt måste detta ha varit för magistraten, som till alldeles ny-

ligen hade varit det ledande organet i stadsstyrelsen, men som nu fick lov 

att hemställa hos fullmäktige om allt och ingenting. Två illustrativa exem-

pel på den nya ordningen är när magistraten den 23 november anhöll om 

att få laga och kopiera den slitna stadskartan, och när de den 19 december 

begärde fullmäktiges tillåtelse att prenumerera på Post- och inrikestid-

ningar samt på en av stadens lokaltidningar. Fullmäktige, som i regel var 

välvilligt inställda, beviljade trots sin väldokumenterade sparsamhet både 

lagning av stadskartan och de begärda prenumerationerna; kopiering av 

stadskartan föreföll däremot överflödigt och fick därför anstå. 

Denna nya ordning medförde naturligtvis en viss friktion i stadssty-

relsen. Relationen mellan stadsfullmäktige och magistraten, vilka i bör-

jan alls inte saknade inflytande, var tidvis omvittnat bitter. Detta första 

 10.  Ibid. den 12 oktober 1863, A1:1. 
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verksamhetsår var dock förhållandet mellan dem relativt gott. En del 

anledningar till irritation fanns väl – som när magistraten, i egenskap 

av laglighetsgranskare av kommunens beslut, gav fullmäktige bakläxa på 

debiteringen av stadsutskylderna, eller som när fullmäktige till beslutsun-

derlag valde drätselkammarens förslag till reglemente för sin egen verk-

samhet, på bekostnad av magistratens förslag –, men den i huvudsak goda 

och ännu, åtminstone till synes, prestigelösa relationen mellan organen 

framträder tydligt i ett ärende den 14 december, då magistraten lagvidrigt 

hade ändrat i ett av stadsfullmäktige fattat beslut. Fullmäktige hade tidi-

gare under året beslutat om ett slags lokal tullfrihet för staden, genom att 

någon avgift inte längre skulle erläggas för gods, som för stadens allmänna 

räkning anlände till eller avgick från stadens hamn. Magistraten – som i 

sådana här frågor endast hade att verkställa lagligen fattade beslut, eller 

vägra verkställighet åt olagligt fattade beslut – hade på egen hand gjord 

en mindre justering av beslutet innan det fastställdes.11 Drätselkamma-

ren, som mer än fullmäktige tycks ha månat kommunens självständighet 

(och som kanske såg sin ställning som förvaltningsorgan hotad av magi-

straten), reagerade häftigt och protesterade inför fullmäktige. Oaktat att 

drätselkammaren hade rätt i sak – magistratens agerande var olagligt och 

beslutet därmed ogiltigt – valde fullmäktige att låta magistratens beslut 

gälla, ”hvadan detsamma skulle komma att lända Drätselkammaren till 

efterrättelse”.12 I och med detta var beslutet dock fullmäktiges, och således 

lagligen fattat. 

Magistratens självsvåldiga agerande i denna fråga var knappast ett led 

i en maktkamp mellan dem och fullmäktige, eller ens ett uttryck för non-

chalans från deras sida, utan snarast en yttring av den osäkerhet som rådde 

kring befogenheterna för de olika organen i den nya stadsstyrelsen; och 

11.  Justeringen bestod i tillägget att avgiftsbefrielsen endast skulle gälla i de fall godset 
var ställt på staden eller något av stadens förvaltande verk, och inte på enskild person. 
12.  KKA, Stadsfullmäktiges protokoll den 14 december 1863, A1:1.
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det finns många fler exempel på denna förvirring under det första verk-

samhetsåret. Den 23 april inkom t.ex. ett ärende från drätselkammaren 

som hade tillstyrkt en ansökan om ombyggnation av en stallbyggnad på 

komministergården. Fullmäktige frågade sig om inte detta egentligen var 

en kyrklig fråga, och hänvisade ärendet till kyrkostämman. Den 15 maj 

inkom ett förslag till inkomst- och utgiftsstat för stadens skolor, som full-

mäktige, med hänvisning till 1862 års förordningar, inte ansåg sig kunna 

befatta sig med. Vidare lät magistraten, helt utan fullmäktiges vetskap, 

utarbeta och till Kunglig Befallningshavande (KB) för fastställelse insända 

ett förslag till reglemente för stadens hamnstyrelse. KB uppmärksammade 

dock det lagvidriga i förfarandet, och vidarebefordrade ärendet till full-

mäktige för ställningstagande. Likadant gick det när magistraten på eget 

initiativ, och förmodligen parallellt med detta, försökte få en ny hamnord-

ning fastställd. 

Den 23 november visade det sig att magistraten återigen hade råkat 

kringgå stadsfullmäktiges beslutanderätt, då de till drätselkammaren hade 

skickat ett påbud om vilka gatlyktor som skulle hållas tända nattetid. Ef-

tersom påbudet innebar ökade utgifter för staden, över vilka fullmäktige 

hade ensam beslutanderätt, sändes det av drätselkammaren vidare dit för 

beslut. Stadsfullmäktige godkände dock magistratens förslag oförändrat, 

vilket innebar att följande platser i Karlstad erhöll åtminstone en gnutta 

ljus efter mörkrets inbrott: Västra bron skulle lysas upp av en lykta, lik-

som västra tullen, rådhuset (byggnad E på kartan ovan), domkapitlets hus 

på Kungsgatan (byggnad L), Kanalbron och Dikesgatan; från Dikesgatan 

över expositionshuset och ner mot hamnen skulle samtliga lyktor hållas 

tända (oklart hur många), samt tre lyktor utefter hamnen – dessa sist-

nämnda och de från Dikesgatan ner mot hamnen dock endast under den 
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del av året då seglationen var öppen. En titt på 1865 års stadskarta (för de 

som behöver hjälp att orientera sig) avslöjar att det var långt mellan lyk-

torna; Karlstad var 1863, liksom de flesta svenska städer vid den tiden, en 

tämligen kolsvart plats nattetid. 

Men det var inte bara på lokal nivå som det rådde viss förvirring kring 

kommunalförordningarnas bestämmelser. Inte heller KB, vars uppgifter 

bl.a. bestod i att övervaka deras efterlevnad, lyckades fullt ut greppa den 

nya ordningen. Som tidigare nämnts var ett fåtal kommunala beslut un-

derställningspliktiga, antingen hos Kungl. Maj:t eller hos KB. Ett av dessa 

beslut gällde fastställelse av drätselkammarreglementen som skulle under-

ställas KB, som då alltså hade att antingen oförändrat fastställa kommu-

nens förslag eller ogilla detsamma. När stadsfullmäktige mot slutet av år 

1863 insände sitt förslag till reglemente för drätselkammaren gjorde KB 

emellertid en inte obetydlig ändring i reglementet innan det fastställdes; 

första paragrafen ändrades så att magistraten skulle förmedla alla beslut 

fullmäktige fattade som skulle verkställas av drätselkammaren. Därmed 

underlättades den statliga kontrollen avsevärt. 

Sett till den mängd frågor i stort och smått som fullmäktige ändå be-

handlade under sitt första verksamhetsår, tycks dock varken de oordnade 

arbetsformerna eller den allmänna förvirringen ha stört arbetet nämnvärt. 

Här ska endast några få av dessa ärenden återges för att ge en bild av vad 

som kunde sysselsätta en fullmäktigeförsamling vid denna tid. Ett par av 

dem skulle också tveklöst kvalificera sig i en samtida krönika över timade 

händelser i Karlstads stad. 

Till att börja med, och mest p.g.a. den tid ärendet tog i anspråk, bör 

den så kallade likställighetsfrågan nämnas. Frågan väcktes genom kungligt 

cirkulär av den 10 juli 1863, och den syftade till att uppnå likställighet i 



42

kommunala rättigheter och skyldigheter för kommunens samtliga med-

lemmar. I första hand gällde den ansvarsfördelningen mellan staden och 

vissa grupper av befolkningen rörande bl.a. väg- och brounderhåll. Frågan 

var dock komplicerad, och kommunens arbetsgång – med bordläggning, 

kommittébildande och en frånvaro i storleksordningen att man fick ställa 

in hela sammanträden – skyndade knappast på hanteringen. Det gjorde 

däremot KB:s skrivelse av den 28 juli 1864, vari fullmäktige, vid hot om 

vite på 25 riksdaler, anmodades att inom en månad inkomma med förslag 

på hur likställigheten skulle garanteras. Tidsgränsen lyckades man visser-

ligen inte hålla, men den 21 november 1864 kunde ett förhoppningsvis väl 

genomarbetat förslag antas av fullmäktige. 

En annan mycket aktuell fråga 1863 var anläggandet av stadsträdgår-

den. Frågan hade initierats några år tidigare, och den ärvdes således från 

magistraten. I september 1860 hade hushållningssällskapet lämnat in ett 

förslag till magistraten angående anläggande av en ”allmän promenadplats 

och trädgårdsanläggning”13. Särskilt den arbetande klassen skulle ha nytta 

av en dylik anordning, argumenterade man, då dess medlemmar knappast 

hade råd att flytta ut till landet om somrarna för att rekreera sig. Förslaget 

gick i korthet ut på att staden skulle ställa mark till förfogande åt Värm-

ländska Trädgårdsskolan, som då i gengäld skulle anlägga och vårda en 

allmän stadsträdgård. Förslaget bifölls och 1862 påbörjades arbetet med 

invallning och utdikning av det för ändamålet utvalda sumpiga området 

strax söder om staden, det s.k. näbblandet (området lär ha kallats så efter-

som dess spets mot Orrholmen liknade en öppen fågelnäbb). 

Detta var läget då stadsfullmäktige övertog frågan 1863, och att döma 

av de ärenden som rörde stadsträdgården under detta år blev det en ganska 

kostsam historia för staden. Den 21 februari inkom en begäran från träd-

 13.  Skrivelsen finns återgiven i Blomqvist, Anders, ”Stadsträdgården i Karlstad”, opu-
blicerat manuskript, s. 12. 
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gårdsföreningen om att ännu mer mark skulle ställas till stadsträdgårdens 

förfogande; dels stadens jord söder om trädgården, och dels viss privatägd 

jord som då först måste inlösas. Fullmäktige beslutade att med nyttjande-

rätt upplåta stadens jord, och så småningom, efter att drätselkammaren 

yttrat sig välvilligt, även att lösa in skomakare Holmbergs mark i Viken. 

Under ärendets behandling inkom föreningen också med ett kostnadsför-

slag för stadsträdgårdens fullbordande. Komplett, med trädgårdsmästa-

rebostad och andra nödiga byggnader, men exklusive markinköp, skulle 

anläggningen kunna färdigställas för i runda slängar 15 000 riksdaler, va-

rav man föreslog att staden skulle bidra med 9000. I augusti beviljades 

anslaget, dock med uppmaningen att, vad gällde uppförandet av träd-

gårdsmästarens bostad, försöka ”åstadkomma den minsta kostnad, som, 

utan att rubba prydligheten, dermed kunde förenas”14. I detta kostnadskrä-

vande sammanhang var det viktigt för fullmäktige att trots allt markera 

sitt ekonomiska ansvarstagande.

Ett par omständigheter gjorde emellertid att den budget man hade 

lagt upp i kostnadsförslaget inte höll. Bl.a. hade det ”Johansonska huset”, 

som i kostnadsförslaget var tänkt att flyttas till stadsträdgården och där tas 

i anspråk som boningshus, befunnits lämpligare som folkskolebyggnad 

eller som försäljningsobjekt. Därför behövdes nu medel till ett helt nytt 

boningshus. Dessutom behövdes pengar till de tre järnportar med sockel 

av sten, som skulle pryda ingångarna till trädgården. Eftersom det först 

var tänkt att dessa skulle anskaffas med överskottet på trädgårdens avkast-

ning hade man inte tagit upp portarna i kostnadsförslaget; men då avkast-

ningen helt och hållet visade sig gå åt till att avlöna trädgårdsmästaren såg 

man sig nu i behov av extra medel. Sammanlagt behövde föreningen ett 

lån på ytterligare 6700 riksdaler. 

 14.  KKA, Stadsfullmäktiges protokoll den 11 augusti 1863, A1:1.
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Efter att först drätselkammaren, och sedan en för ändamålet inrättad 

kommitté, yttrat sig i frågan, lämnade fullmäktige den 18 april 1864 sitt 

bifall vad avser de tre portarna. Vad gäller boningshuset ville man dock 

få in ritningar och kostnadsförslag innan man var villig fatta beslut i frå-

gan. Desto mer villig var man däremot att på egen hand kasta om läget 

på trädgårdens byggnader, så att trädgårdsmästarbostaden och orangeriet 

hamnade i utkanten av trädgården, intill dåvarande huvudingången vid 

Södra Torggatans södra ände (nuvarande Västra Torggatans förlängning 

åt söder). På så vis skulle trädgårdens försäljningsverksamhet i orangeriet 

bli mer tillgänglig för stadens befolkning. Denna plötsliga omdispone-

ring retade emellertid upp en av fullmäktiges mer engagerade ledamöter, 

Fredrik Leopold Nygren, som förutom fullmäktigeledamot (och mycket 

annat) också var den drivande kraften i trädgårdsstyrelsen. I protest mot 

stadsfullmäktiges egenmäktiga förfarande valde han att avgå från det se-

nare uppdraget; eller som han själv uttryckte det, var han ”icke vid denna 

utgång af saken /…/ sinnad att längre fortfara med bestyret om Stadsträd-

gårdens fullbordande.”15

Nygren förutan, och den stora branden till trots, fortskred uppfö-

randet av stadsträdgården utan några större avbräck, och redan 1865 var 

trädgårdsskolan i full drift och väl trädgården tämligen praktfull. Dess-

värre skars anläggningen mycket effektivt av från staden strax därefter, 

då nordvästra stambanan drogs mitt emellan trädgårdsanläggningen och 

Tingvallastaden. 

Fredrik Leopold Nygren lade sig även fortsättningsvis mycket hän-

givet i stadsträdgårdsfrågan, trots sitt dramatiska avhopp, och han var 

också i övrigt en mycket stridbar och inflytelserik man, som ofta fick sin 

vilja igenom. Ett (av flera) exempel på detta ges då arbetskarlen Johannes 

15.  KKA, Stadsfullmäktiges protokoll den 18 april 1864, A1:2. 
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Edman, i egenskap av tillsyningsman för Laxfiskebolaget, i oktober 1863 

ansökte om att få uppföra en mindre stuga på Gubbholmen. Drätselkam-

maren ansåg att det var olämpligt att låta folk bygga fritt på områden 

där det var svårt att hålla tillbörlig tillsyn, samt att en sådan bebyggelse 

skulle vanpryda staden, varför fullmäktige avslog ansökan. Detta föran-

ledde Laxfiskebolaget, eller snarare herr Nygren (som var engagerad också 

där), att inkomma med en förnyad och preciserad ansökan. Nygren ansåg 

att bolaget av hävd hade full besittningsrätt till Gubbholmen, och att den 

första ansökan alltså mest var en formsak; och han lyckades verkligen, 

trots upprepat motstånd från drätselkammaren, förmå stadsfullmäktige 

Fredrik Leopold Nygren, ledamot av 

Karlstads stadsfullmäktige 1863-65. 

F. L. Nygren föddes den 19 februari 1812

på Strands herrgård i Värmskog. Han 

kom till Karlstad 1836 efter att ha vunnit 

burskap där som klädeshandlare, och han 

blev med tiden en av stadens mer fram-

stående borgare. Utöver sitt stadsfullmäk-

tigeuppdrag var han bl.a. ordförande i 

drätselkammaren och hamndirektionen, 

samt riksdagsman för staden. Privat var 

han en entusiastisk laxfiskare och träd-

gårdsodlare. Till hans mest bestående 

och betydelsefulla insatser för staden hör 

anläggandet av stadsträdgården och nya 

hamnen. Fredrik Leopold Nygren dog i 

Karlstad den 19 februari 1865. 

Bildkälla: Karlstads kommunarkiv, 

C. E. Nygrens porträttsamling.
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att bevilja uppförandet av en (märk väl!) ”icke missprydlig stugubyggnad” 

därstädes.16 

En annan sak som något sysselsatte fullmäktige 1863 var det kungabe-

sök som ägde rum den 22 februari. För en stad belägen mitt emellan de för-

enade konungarikena Sveriges och Norges huvudstäder var väl detta inte 

något alldeles ovanligt, särskilt inte före järnvägens tid, då man tvingades 

göra flera stopp på vägen. Men ett kungabesök är alltid ett kungabesök, 

och sådant kräver en del förberedelser. Dessvärre gavs inte mycket tid till 

sådant den här gången. Ordförande Maechel hade i all hast kallat till sam-

manträde den 21 februari, enkom med anledning av kungens snara besök 

dagen därpå på sin resa till Kristiania. Stadsfullmäktige valde att diskutera 

saken i hemlighet, och av protokollen framgår endast att magistraten ville 

ta emot kungen tillsammans med stadsfullmäktige utanför gymnasiehuset 

– vilket fullmäktige lämnade utan avseende –, samt att magistraten avsåg 

att skjuta kunglig salut. Något mer informativa är protokollen vad gäl-

ler åtgärderna vid kungens återresa från Norge: Maechel skulle då begära 

företräde och i ett kort anförande uttrycka sin och stadens ”undersåtliga 

vördnad och tillgifvenhet”17, och man skulle överväga att illuminera de hus 

och gator som kungen kunde komma att passera på sin genomresa. Vidare 

information om hur detta celebra besök förlöpte kan sökas i den samtida 

lokalpressen, som säkerligen följde händelserna med ett oerhört intresse. 

De kommunala källorna är däremot ganska knapphändiga i det här fallet. 

Värd att nämna är också den översyn av stadens brandredskap som 

genomfördes på uppdrag av stadsfullmäktige. Uppenbarligen var dessa i 

så pass dåligt skick att två av varandra oberoende förslag väcktes ungefär 

samtidigt, dels av handlanden och fullmäktigeledamoten Fritz Clarholm 

den 1 april, och dels, genom magistraten, av brandmästare Hamberg den 

16.   Ibid., den 19 december, bil. Lax, A1:1. 
17.   Ibid., den 21 februari 1863, A1:1.
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10 april. Möjligen föranleddes båda förslagen av den eldsvåda som inträf-

fade hos bagare Wendel ungefär samtidigt. Resultatet av översynen blev 

att en styck uttjänt spruta ersattes med en ny men mindre, att en kärra 

och två mindre reservslangar införskaffades samt att en del sprutor repa-

rerades – dessvärre till ingen nytta alls, då ju staden ändå brann upp två 

år senare. 

Branden hos bagare Wendel släcktes förresten inte i första hand av 

stadens brandkår, utan av tvenne drängar som lägligt nog befann sig i 

närheten. För denna påpasslighet föreslog magistraten att staden skulle 

tilldela dem en mindre belöning om 2 riksdaler och 50 öre riksmynt. Full-

mäktige, som för ett ögonblick kände sig stadd vid kassan, bjöd frikostigt 

över magistraten, och belönade drängarna med inte mindre än 5 riksdaler 

vardera. Detta fall av generositet gentemot rådiga ingripanden av allmän-

heten var inte unikt. Den 11 augusti belönades också fältjägarna Fält och 

Glad, samt arbetskarlen Jonas Olsson, med en riksdaler vardera ”såsom en 

uppmuntran för den raskhet och oförtrutenhet, hvarmed de biträdt Polisen 

vid fasttagandet af Gustaf Hansson från Rölanda, hvilken under sisthållen 

marknad warit intagen i Polisvaktkontoret, men beredt sig tillfälle att rym-

ma derifrån”.18 Uppenbarligen såg man en poäng i att inte bara använda 

piskan för att upprätthålla ordningen. 

Ett lite udda ärende – men illustrativt för den informella och ofull-

gångna byråkrati och den rätt svaga arbetsrätt som präglade den tidens 

samhälle – är gatväktarna L. Dyrings, J.P Janssons och Carl Peter Jans-

sons ansökan om löneförhöjning. Det var med hänvisning till de ökade 

levnadskostnaderna som gatväktarna vädjade till staden om en löneförhöj-

ning om 15 riksdaler årligen. Fullmäktige fann dock både löneanspråken 

och faktiskt gatväktarna själva överflödiga, och beslutade att helt sonika 

 18.  Ibid., den 11 augusti 1863, A1:1.
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avskeda dem. Gatväkteriet, argumenterade man, borde utan vidare kunna 

inrymmas i polisens nattliga patrullerande. 

Den sista tillbakablicken på stadsfullmäktiges, och tillika på Karlstads 

stadskommuns, första verksamhetsår, görs genom fattigvårdsstyrelsens 

hemställan att under vintern få använda den plan som låg mellan gasver-

ket och lektor Östlings tomt för att där sysselsätta ett antal fattiga med 

sönderbokning av sten. Ärendet förtjänar viss uppmärksamhet, dels p.g.a. 

den, som man kan tycka, något underliga, och faktiskt rätt lustiga, moti-

vering som ligger bakom fullmäktiges avslag, och dels för att man i samma 

motivering återigen kan skönja den tidens offentliga syn på samhällets fat-

tiga. Fattigvårdsstyrelsen nekades nämligen tillträde till planen eftersom 

man befarade att det skulle uppstå folksamlingar som kunde vara menliga 

och skadliga för gasverket. Motiveringen är kanske inte alldeles begriplig 

idag, men den visar mycket tydligt var kommunens huvudsakliga hänsyn 

låg i sådana här frågor – eller kanske snarare var den inte låg. För några 

bomullshandskar trädde man alls inte på sig när stadens fattiga skulle 

hanteras: ansågs de arbetsföra skulle de också göra rätt för sig. Deras arbe-

te fick dock inte störa den allmänna ordningen eller viktiga samhällsfunk-

tioner, vilket de befarade folksamlingarna (var de nu skulle komma ifrån) 

tydligen kunde komma att göra. I övrigt var nog själva arbetsuppgiften väl 

vald, då ett av syftena med fattigvården var att avskräcka från fattigdom 

och lösdriveri. 

landskommunerna 1863

Idag står Karlstads centralort, med sina 61 685 invånare (2011), för den 

stora merparten (72 %) av kommunens invånarantal. Den demografiska 

tyngdpunkten i nuvarande Karlstads kommun ligger därmed mycket tyd-
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ligt på centralorten. När kommunerna inrättades förhöll det sig precis 

tvärtom. 1860 levde 84 % av befolkningen inom samma område utanför 

Karlstads stad.19 Med samma rätt som Karlstads tätort oftast hamnar i 

fokus då dagens Karlstads kommun behandlas, borde alltså landskom-

munerna ges störst utrymme i en framställning av samma område un-

der 1860-talet. Den landskommunala verksamheten av år 1863 var dock 

lågintensiv i jämförelse med städernas, även i landskommuner med en 

större folkmängd än flertalet städer, varför källäget knappast tillåter något 

sådant. Åtminstone inte om man, som gjordes för Karlstads stad ovan, i 

huvudsak fokuserar på de ärenden man hade att hantera under året. För 

landskommunernas del kommer därför en del uppmärksamhet också att 

ägnas åt andra aspekter av den lokala självstyrelsen. 

De landskommuner som tillsammans med Karlstads stad så småning-

om kom att bilda nuvarande Karlstads kommun var nio till antalet, och 

de var mycket olika sinsemellan. I tabell 1 nedan redovisas en del fakta 

om kommunerna som anger några av förutsättningarna för den lokala 

självstyrelsen. Siffrorna i tabellen gäller år 1871, vilket är det första år som 

det finns fyrkstatistik från (ang. ”fyrk”, se s. 23).20 Eftersom samhällsstruk-

turen i sig inte genomgick några radikala omvälvningar under de åtta åren 

från kommunernas inrättande till 1871 (även om dessa år ingår i en period 

av historiskt sett tämligen snabba förändringar), ger tabellen i stora drag 

en god bild också av 1863 års landskommuner. 

Redan under kommunernas första verksamhetsår ändrades dock röst-

rättsreglerna så att man som rösträttsgrund uteslutande skulle utgå från 

bevillningen (den direkta relationen mellan mantalsinnehav och fyrktal, 

19.  Alldeles jämförbara är dessa siffror inte då Forshaga municipalsamhälle i Grava 
kommun fick köpingrättigheter 1944, och då bildade en egen kommun som inte slogs 
samman med Karlstads stad vid kommunblocksreformen 1971 (på 1860-talet var dock 
befolkningen i Grava kommun ingalunda koncentrerad till Forshaga). Dessutom går 
gränserna för dagens Karlstads tätort en bit utanför dåvarande Karlstads stad, in i dåva-
rande Karlstads landskommun och delar av Grava kommun.
20.  Uppgifterna om kommunernas areal hänför sig dock till år 1917, men i det avse-
endet hade inget annat hänt sedan 1863 än att Karlstads stad inkorporerade delar av 
säteriet Norra Våxnäs 1904, och områdena Sanna och Sandbäcken 1914, från Karlstads 
landskommun.
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Landskommunernas ungefärliga utsträckning 1863 (Karlstads landskommun ej utritad). 
Källa: Karlstads kommunarkiv. 
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1 mantal = 100 fyrkar, togs alltså bort). Bevillning för jordbruksfastig-

het skulle därvid räknas dubbelt, så att var tionde öre i bevillning för 

jordbruksfastighet gav två fyrkar medan samma summa för alla övriga 

beskattningsföremål bara gav en fyrk. Därför visar tabellen en annan re-

lation mellan andelen jordbruksfyrkar och övriga fyrkar än vad som var 

fallet 1863, då jordbruksfastighet och övriga beskattningsföremål vägde 

jämnt vid fyrksättningen. Som exempel på detta kan Väse kommun tas, 

som 1863 hade ett totalt fyrktal på 6724, varav 77 % var jordbruksfyrkar. 

1864, då de nya reglerna hade trätt ikraft, var det totala fyrktalet 21 018, av 

vilka 90 % var jordbruksfyrkar.21 De nya fyrkräkningsreglerna medförde 

alltså att jordbruksinnehavarnas dominans bland röstägarna förstärktes. 

Har man bara denna förändring klar för sig kan dock uppgifterna i tabel-

len användas också för att beskriva 1863 års förhållanden. 

Till saken hör också att de tidigaste fyrktalslängderna, liksom de ti-

digaste debiterings- och uppbördslängderna (som också kan innehålla 

fyrktalsuppgifter), för flertalet av våra landskommuner sedan länge är för-

komna, varför uppgifter motsvarande de i tabellen inte längre kan åter-

skapas för år 1863. För tre av kommunerna – Väse, Östra Fågelvik och 

Grava – är emellertid längderna bevarade, och med hjälp av dem kan dessa 

kommuner studeras mer ingående. Dessvärre saknas i stället protokollen 

från Gravas kommunalstämma, liksom från Älvsbackas, varför dessa kom-

muner inte kommer att behandlas vidare i den här artikeln. 

 Som tabell 1 visar är kommunerna på flera sätt väldigt olika var-

andra. I vissa avseenden skiljer de sig som sagt åt på sätt som kan, och 

ibland bör, ha haft betydelse för den lokala självstyrelsens innehåll och 

kultur, och för kommunmedlemmarnas möjligheter att utöva sitt laggivna 

inflytande. En del av det som redovisas i tabellen rör nämligen de struktu-

21.  Att det totala fyrktalet ökade så kraftigt förklaras också av att bevillningssumman 
per fyrk före reformen låg på 19 öre i Alster.  
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rella förutsättningarna för den lokala självstyrelsen. Hur påverkades t.ex. 

deltagandet i lokalpolitiken av kommunens storlek och invånarantal? Det 

verkar rimligt att anta att en liten tätbefolkad kommun hade en bredare 

uppslutning på stämmorna än en stor och glesbefolkad. 

Det är också tänkbart att befolkningsmängd och area hade betydelse 

för vitaliteten i lokalpolitiken. En stor kommun med en stor befolkning 

kan ha gett upphov till fler ”gemensamma ordnings- och hushållsangelä-

genheter” för kommunen att hantera, vilket skulle öka både ärendemäng-

den och stämmofrekvensen. Samtidigt är det rimligt att befolkningstät-

heten kan ha haft betydelse härvidlag, enligt tanken att fler kontakter 

kommunmedlemmarna emellan gav upphov till fler gemensamma spörs-

mål och ett större engagemang för de kommunala angelägenheterna. 

Därtill borde näringsstrukturen ha haft sin inverkan på den lokala 

självstyrelsen, inte minst vad gäller den politiska kulturen och självsty-

relsens innehåll. De mått tabellen ger på kommunernas näringsstruktur 

– i första hand fyrkarnas/rösternas ursprung i jordbruksverksamhet eller 

övriga beskattningsföremål (främst inkomst av kapital och arbete) – är 

visserligen grova, men potentiellt väldigt fruktbara. Jordbrukets intres-

sen torde nämligen inte alltid ha sammanfallit med t.ex. industrins eller 

bruksnäringens, vilket skulle kunna ha inneburit en högre konfliktnivå i 

kommuner med ett differentierat näringsliv. Om inte annat borde kom-

muner med fler än en stark näring ha haft fler typer av ärenden att han-

tera, och därmed en innehållsligt rikare lokalpolitik. Man kan också tänka 

sig att en mer kapitaliserad kommun, med utpräglad storgodsdrift, stora 

bolag eller bruk, hade en mer formaliserad och elitiserad politisk kultur 

som erkände konflikter och i högre utsträckning fattade beslut genom for-

mell konflikthantering i form av omröstningar, reservationer och besvär, 
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medan ett mer typiskt bondesamhälle hade en mer informell och traditio-

nell konsensusinriktad politisk kultur. Denna senare politiska kultur har 

av tidigare forskning betecknats som feodal eller kommunalistisk, och den 

förra som borgerlig.22 

Vidare säger uppgifterna om det genomsnittliga fyrktalet per röstäga-

re, liksom uppgifterna om det högsta enskilda fyrktalet, något om makt- 

och resurskoncentrationen på stämman (och i kommunen). En kommun 

med ett högt genomsnittligt fyrktal per röstägare har mycket sannolikt en 

ytterst liten klick väldigt fyrkstarka invånare (snarare än ett flertal halv-

starka röstägare), som i kraft av sitt formella inflytande lättare kunde an-

vända kommunalstämman för sina egna intressen. I en kommun med ett 

lågt genomsnittligt fyrktal per röstägare, och där ingen riktigt stor röst-

post var samlad på en person, var man istället mer jämbördig på stämman. 

Sådant bör också ha haft betydelse för den lokala självstyrelsens innehåll 

och, i synnerhet, för dess kultur. Bilden av makt- och resurskoncentratio-

nen på stämman kompletteras och preciseras av uppgifterna om andelen 

röstägare med upp till 100 fyrkar och andelen röstägare med upp till 2 % 

av det totala rösttalet, samt av uppgifterna om antalet röstägare med över 

1000 fyrkar och med över 10 respektive 25 % av rösterna. Sammantaget 

ges en ganska god bild av den formella maktstrukturen. 

Uppenbarligen finns det en hel del faktorer att ta fasta på vid studiet 

av den tidigkommunala självstyrelsen. Självfallet kan inte dessa faktorers 

inverkan på självstyrelsens vitalitet, innehåll och kultur undersökas på nå-

got tillfredsställande sätt här – därtill krävs betydligt längre tidsserier än 

det enda verksamhetsår som uppmärksammas i den här artikeln. Men det 

kan ändå vara intressant att fästa avseende vid dem i beskrivningen av 

22.  Se Harald Gustafssons Sockenstugans politiska kultur, Stockholm 1989, och Peter 
Aronssons Bönder gör politik, Lund 1992. Aronsson skiljer mellan feodalism och kom-
munalism när han diskuterar den äldre, traditionella lokalpolitiska kulturen, och hänför 
de ovannämnda dragen till den kommunalistiska traditionen. Den här artikeln ska inte 
gå djupare in på begreppen ”feodal”/”kommunalistisk”–”borgerlig”, men de är intres-
santa såtillvida att de anger en utveckling för den lokalpolitiska kulturen som vid den 
här tiden hade nått olika långt i olika kommuner. 
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kommunerna och i genomgången av deras första verksamhetsår nedan. 

Förhoppningsvis kan detta resultera i några försiktiga hypoteser om den 

tidiga kommunala självstyrelsen, som kan ges en mer ingående behand-

ling av kommande arkivforskare. 

Alster
Alsters landskommun var belägen strax nordost om Karlstad. Till att bör-

ja med kan man konstatera att Alster, med sina 129 km², 2146 invånare 

och 17 inv./km², var något mindre än den genomsnittliga landskommu-

nen i Karlstadsområdet, både till ytan och befolkningen (medelkommu-

nens mått var 140 km², 2841 invånare och 21 inv./km²). Befolkningsför-

ändringen var vid den här tiden tämligen måttlig, -3,1 % under perioden 

1860–1871. 

Också kommunens relativa välstånd låg åtminstone 1871 strax under 

medel i området, sett till den genomsnittliga statliga bevillningen per in-

vånare. Den statliga bevillningen låg ju genom fyrkskalan till grund för 

den kommunala uttaxeringen och utgör ett mått inte bara på befolkning-

ens inkomst och egendom, utan också på kommunens möjligheter att dra 

in skattemedel. Den sammanlagda bevillningssumman i Alsters kommun 

var 617,65 riksdaler, eller 0,29 riksdaler per invånare (genomsnittet i Karl-

stadsområdet var 906,80 resp. 0,34 riksdaler).23 

Även om man räknar bort effekterna av 1863 års fyrkräkningsreform, 

är det tydligt att jordbruket var den dominerande näringen i kommunen; 

vid en lika fyrkräkning för de olika beskattningsföremålen skulle 3820 

jordbruksfyrkar (62 %) stå mot 2357 övriga fyrkar. Visserligen fanns det 

ett tydligt inslag av andra näringar – och kommunen kan i så måtto be-

23.  Uppgifterna är framräknade genom att fyrkarna för jordbruksfastighet har dividerats 
med 20 (en riksdaler i bevillning gav 20 fyrkar) och fyrkarna för alla övriga beskattnings-
föremål med 10 (en riksdaler i bevillning gav 10 fyrkar). 
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skrivas som heterogen –, men det var alltså representanter för jordbruks-

näringen som teoretiskt sett innehade röstmajoriteten på stämman. Jord-

bruksnäringens dominans i kommunen blir ännu större sett till andelen 

röstägare, 88 %, vars fyrktal huvudsakligen kom från jordbruksinnehav.24

Mantalet i Alster fördelade sig på 18 23/24 skatte och 7 1/3 frälse. Som 

synes dominerade skattejorden och skattebönderna den agrara näringen, 

men frälsejorden var alls inte obetydlig. Även om mycket av landets fräl-

sejord brukades av frälsebönder (som i den egenskapen var kommunalt 

skattskyldiga och röstberättigade), och även om det sedan 1789 hade va-

rit möjligt för bönder att också äga frälsehemman, skvallrar jordnaturen 

om förekomsten av en och annan adelsman och ofrälse ståndsperson i 

lokalpolitiken. Dels var det sådana personer som bebodde och brukade 

sätesgårdarna (säterierna), vilket gav politiskt inflytande i den kommun 

säteriet var beläget i. Och dels ägde de ofta andra hemman som, om de 

inte var utarrenderade, kunde ligga under godsets drift. Dessa var fyrk-

grundande för godsägaren i den kommun de tillhörde, vilken långt ifrån 

alltid var densamma som sätesgårdens. 

I Alster fanns dock endast ett säteri, Gunnerud, som innehades av 

änkefru Christina Gustafva Fröding, Gustaf Frödings farmor (Gustaf 

själv, som vid den här tiden var tre år, bodde ett par kilometer norrut, på 

hemmanet Byn). Men även godsägare på säterier utanför kommungrän-

sen kunde alltså äga ett betydande inflytande på stämman, i den mån de 

hade underlydande hemman i Alster. Till dessa ståndspersoner kan också 

läggas ägare av herrgårdar och gods utan säteristatus, ofta benämnda pos-

sessionater. 

Sett till fyrkarnas fördelning bland röstägarna var Alster en förhållan-

devis jämlik kommun. I genomsnitt hade varje röstägare 52 fyrkar, vilket 

24.  Siffran måste dock justeras nedåt något för 1863 års förhållanden, eftersom några 
jordbrukare sannolikt innehade en arbetsförtjänst eller inkomst av kapital, som utan 
den dubbla fyrkräkningen för jordbruksfastigheter hade gett fler fyrkar än jordbruket.
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i det här sammanhanget får betraktas som medelhögt (genomsnittet för 

Karlstadsområdets kommuner var 60, men för hela Värmland dock endast 

37). 168 av de 191 röstberättigade invånarna (88 %) hade vardera maximalt 

100 fyrkar, eller upp till 1 % av det totala rösttalet, och 181 av dem (95 %) 

hade upp till 2 %. Endast tio personer hade alltså en röstpost som över-

steg 2 %, och ingen hade över 10 % av rösterna. Kommunens mäktigaste 

fyrkägare hade endast 6,6 % av rösterna, vilket knappast var tillräckligt att 

dominera stämman med. Om man bara fäster avseende vid det formella 

inflytandet borde därför kommunalstämman i Alster ha varit en arena där 

man möttes på en någorlunda jämbördig fot. 

I Alster höll man år 1863 tio stämmor och behandlade på dessa sam-

manlagt 38 ärenden (eller 35 unika ärenden, då två av dem återkom vid 

fler än ett tillfälle). Mängden behandlade ärenden per stämma varierade 

dock kraftigt från som mest elva till som minst ett. Faktum är att vid inte 

mindre än fem tillfällen utlyste man stämma för att endast behandla ett 

ärende, vilket tyder på att kommunalstämman i Alster betraktades som 

ett mycket användbart och flexibelt forum för lösandet av gemensamma 

spörsmål. 

De flesta av ärendena var antingen initierade utifrån, framför allt av 

staten, eller var att hänföra till den stora mängd frågor som rörde kom-

munens formella handhavande. Till den förra kategorin hör bl.a. en av 

hushållningssällskapet väckt fråga om inrättande av en sockensparbank 

(vilket man ivrigt gick in på) och landshövdingeämbetets krav på kost-

nadsersättning för grävningsarbeten i Ölmskogsälven. Dit hör också en 

del val av förtroendemän och representanter till ickekommunala organ. 

Till de senare ärendena hör en hel del val till kommunala förtroendeupp-
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drag och en ganska stor mängd ärenden som rörde kommunens ekono-

miska förvaltning. 

Mer intressanta i det här sammanhanget är dock de ärenden som ini-

tierades av kommunmedlemmarna själva, ärenden som i ett längre tids-

perspektiv visar hur kommunerna formade sina egna unika arenor för lo-

kal självstyrelse och som skulle kunna visa på lokala särarter. Innehållet i 

dessa egeninitierade ärenden avgjorde till stora delar vad för slags forum 

kommunalstämman skulle vara, och initiativtagarna till dem vems arena 

det skulle vara. 

I Alsters kommun behandlades fem sådana ärenden 1863. Det första 

av dem kom till på initiativ av ordföranden själv, possessionaten Johan 

August Anderson i Skål, som den 17 mars föreslog att kommunen skulle 

lämna något bidrag till de missväxtdrabbade i Norrland. De närvarande 

beslöt att man skulle låta ett antal listor cirkulera i kommunen på vilka 

man kunde teckna frivilliga bidrag, och hjälpen fick därmed formen av en 

privat insamling i kommunens försorg (typiskt nog i en tid då den sociala 

omsorgen vilade lika tungt på den privata välgörenheten som på den kom-

munala fattigvården). Tillsammans skrapade alsterborna ihop 72 riksdaler 

och 90 öre, vilket översatt till dagens (2011) prisnivå skulle motsvara 3977 

kronor.25 Inte så mycket kan tyckas, men man får då betänka att levnads-

standarden 1863 låg på en helt annan nivå än den gör idag, och att en stor 

del av privatekonomin, särskilt på landsbygden, låg utanför det monetära 

systemet. 

Vid samma stämma, alltså den 17 mars, anmälde torparen Nils Olsson 

från Kungsbacken att han ”i fattiga omständigheter, med fem minderåriga 

barn, för tre veckor sedan mistade sin enda ko i kalfningen, och anhöll om 

Församlingens tillåtelse att inom socknen få insamla frivilliga gåfvor”.26

25.  Enligt SCB:s historiska inflationstal.
26.  KKA, Alsters kommun 1863–1951, kommunalstämman A1:1, protokoll 
den 17 mars 1863. 
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Detta ärende är utomordentligt intressant av två anledningar. För det 

första visar det att kommunalstämman i Alster inte enbart var ett forum 

för de välbärgade och inflytelserika kommunmedlemmarna, och inte ens 

uteslutande för dem som hade rösträtt. Nils Olsson hade nämligen ingen 

rösträtt, därtill var han allt för fattig, men han kunde ändå i sin misär 

vända sig till stämman för att driva sin fråga. 

För det andra ser vi här en juridiskt tveksam, men kanske vanligt fö-

rekommande, metod att sanktionera tiggeri. Tiggeri var över huvud taget 

ett illa ansett försörjningsmedel, och under vissa omständigheter till och 

med straffbart. Då gällande fattigvårdslagstiftning var också mycket tydlig 

med att fattigvården inom kommunen skulle ordnas så att ”bettlande må 

förekommas”27, vilket man (med varje rimlig tolkning) inte ser exempel 

på här. Däremot var detta en praktisk lösning som båda parter vann på: 

kommunen slapp betala ut understöd och Nils undgick det stigmatise-

rande och förödmjukande i att försörjas av fattigvården och hamna under 

dess husbondevälde. Hans anhållan beviljades med andra ord inte bara av 

barmhärtighetsskäl, utan också p.g.a. att både han och hans fem barn an-

nars riskerade att komma den kommunala fattigvården till last. 

Omedelbart efter att Nils Olssons ärende var avklarat beslutade stäm-

man, oklart på vems initiativ, att köpa in ett dussin omålade trästolar att 

användas vid sammanträden i sockenstugan. Patron Sjöberg åtog sig att 

anskaffa stolarna, och medel för detta skulle passande nog lyftas ur fat-

tigkassan (patron Sjöberg var för övrigt ordförande i fattigvårdsstyrelsen). 

En tvivelaktig finansiering kan tyckas, fast å andra sidan hade man ju just 

sparat in en försvarlig slant åt fattigvården genom att låta torpare Olsson 

tigga ihop sin nödtorft. 

Den 12 april väckte brukspatron Carl Herman Lennartson på Rotnäs 

27.  Nordisk familjebok, sjunde bandet, uppslagsord ”Fattigvård”, Stockholm 1907. 
Citatet är taget ur artikeltexten och kanske inte ordagrant speglar lagtexten.
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frågan om inte kommunen borde köpa in Anders Petterssons konkursbos 

lantegendom i hemmanet Prestegården. Enligt protokollet utvecklade han 

”flere gode skäl för en sådan handel hufvudsakligast derföre, att egendomen 

ligger nära tillhands och kunde blifva gagnelig för olika behof till Försam-

lingens fördel”28. Frågan mötte dock tungt motstånd från brukspatron 

Axel Casper Lexow på Alstrum och Norra Forsnäs, med underlydande 

hemman, samt från pastorsadjunkten Joh. Johansson på Bäckelid, och 

gick till omröstning. Då ”alla öfriga vid stämman närvarande besvarade 

frågan med ja, och sålunda villiga att egendomen inköpa”29, inrättades en 

kommitté, med brukspatron Lennartson själv som ordförande, med upp-

drag att närmare utreda saken. 

Den 14 juni redovisade kommittén sitt förslag till inköp av fastighe-

ten, och fick av stämman i uppdrag att genomföra affären. Nu heter det 

att inköpet ska göras ”för en del af Församlingens räkning”30. Exakt för 

vilken del av kommunen affären gällde är dock oklart, men då Lexow 

och Johansson inte hörde till dem som reserverade sig får man anta att 

de antingen hade ändrat åsikt, eller lyckats göra sig obundna av beslutet. 

Reservationer lämnades istället av hemmansbrukare Lars Jansson i Mos-

serud, och senare även av possessionaten P. Uggla och bruksförvaltaren H. 

Blomcreutz. Den 28 december meddelade kommittén att fastigheten hade 

förvärvats för 7125 riksdaler, och att den sedan blivit bortarrenderad på tre 

år för 380 riksdaler årligen. 

Den 15 oktober, slutligen, behandlades ett ärende som inte alls var oty-

pisk för den här tidens lokalsamhälle. Ärendet rörde inhysning av utom-

socknes personer, och det var ordföranden i kommunalnämnden (som vid 

den här tiden även fungerade som fattigvårdsstyrelse), brukspatron Sjö-

berg, som genom en skrivelse till kommunalstämman initierade ärendet: 

28.  KKA, Alsters kommun 1863–1951, kommunalstämman, A1:1, protokoll den 12 april 
1863.
29.  Ibid.
30.  Ibid., den 14 juni 1863.
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Som det stundom inträffar, att åtskillige jord- och hus egare 

uplåta bostad åt personer från annat samhälle, utan att ha för af-

sigt att bereda dem arbetsförtjenst, hvarigenom de sig kunna för-

sörja, och icke heller på sätt författningarne stadga, om en sådan 

inhysning behörig anmälan göra, hvilket haft till följd, att dylika 

personer eller familjer genom sitt olägliga vistande inom denna 

kommun, härstädes förvärfvat sig försörgningsrätt och sålunda 

betungat samhällets fattigvård med utgifter, som man kunnat 

undgå, – så får jag till förekommande häraf hemställa, stadgande 

af ett lämpligt vite, som tillfaller Fattigkassan, hvartill en hvar 

gör sig förfallen, som från annan socken intager eller inhyser nå-

gon person eller familj, hvilken ej i jordegarens tjenst eller arbete 

under året har sin försörgning, utan att förut hos vederbörande 

bevisligen derom anmäldt, och behörig tillåtelse dertill erhållit.31

I grund och botten rör frågan hemortsrätten och bestämmelserna om vil-

ket fattigvårdssamhälle man skulle tillhöra. Enligt 1853 års fattigvårdsför-

ordning, som gällde fram till 1871, var huvudregeln att man tillhörde det 

fattigvårdssamhälle som man var eller borde vara mantalsskriven i; och 

mantalsskrivningen, i sin tur, skulle ske på den ort ”der han är eller i följd 

av sitt vistande bör anses hafva sitt bo och hemvist”.32 Dessa bestämmelser, 

i kombination med kommunernas försörjningsskyldighet och deras rätt 

att kontrollera inflyttningen, gjorde att man ständigt strävade efter att 

eliminera risken för ökade fattigvårdsutgifter genom att hindra inflytt-

ning av riskelement, d.v.s. av de mest utsatta och behövande i samhället, 

och genom att bestrida anspråk på hemortsrätt. Det var denna logiska 

följd av rådande skyldigheter och rättigheter som gick under benämning-

en ”sockenkriget”. I just det här ärendet är frågan mer av principiell art, 

.

31.   Ibid., den 15 oktober.
32.  Nordisk familjebok, tionde bandet, uppslagsord ”mantalsskrifning”, 
Stockholm 1886.
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men ofta nog var det enskilda familjer och individer som var föremål för 

motståndet. 

Patron Sjöbergs förslag gillades av Alsters stämmodeltagare, och vitet 

sattes till femton riksdaler. 

Vilka var det då som bar upp den lokala självstyrelsen i Alster? Vilka var 

det som engagerade sig i och drev lokalpolitiska frågor, och vilka deltog 

aktivt i den kommunala verksamheten i övrigt? Om man ser till vilka 

det var som initierade ärendena på Alsters kommunalstämma finner man 

aktörer bland både de högsta och de lägsta samhällsklasserna, dock med 

en tydlig övervikt för de förstnämnda. Ur detta perspektiv framstår kom-

munalstämman som en arena som var tillgänglig för alla och envar, även 

för dem som saknade kommunal rösträtt. Sättet man använde stämman 

på skiljer sig dock enormt mycket åt. Torparen Nils Olsson var måhända 

förslagen i sitt sätt att ordna sitt och sina barns uppehälle – många an-

dra hade hamnat under fattigvården eller fått utackordera några av sina 

barn   –, men i grund och botten var stämman enbart en vädjoinstans för 

honom; han kunde vare sig driva eller påverka kommunala frågor. I det 

avseendet var kommunalstämman exklusiv för fyrkägarna, och det var, 

att döma av detta första verksamhetsår, i huvudsak Alsters ståndspersoner 

som utnyttjade stämman på det viset. Detta trots att det var den småska-

liga jordbruksnäringen som dominerade bland kommunens fyrkar, och 

trots att det inte fanns några verkligt stora enskilda röstägare i kommu-

nen. 

Även i de konflikter som uppstod på stämman dominerade ståndsper-

sonerna kraftigt. Som redan framgått uttalade sig brukspatron Lexow och 

pastoratsadjunkt Johansson mot förslaget om markinköp, och reservatio-
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ner inlämnades av herr P. Uggla, Herr H. Blomcreutz samt av hemmans-

brukaren Lars Jansson. Och mot dessa stod alltså som drivande i frågan 

brukspatron Lennartson. 

Den andra frågan som skapade oenighet gällde hundskatten, och i 

den frågan är det mer oklart mellan vilka grupper konflikten stod. Av 

protokollet framgår endast att tre personer med 249 röster ville avskaffa 

hundskatten, medan 31 personer med sammanlagt 1141 röster vill ha den 

kvar. Eftersom motståndarna till hundskatten i genomsnitt var betydligt 

fyrkstarkare än förespråkarna (i genomsnitt 83 fyrkar per person mot 37), 

kan man i alla fall konstatera att initiativet till att försöka avskaffa hund-

skatten inte kom från de vanliga småbönderna. Då skatten dessutom låg 

på hela fem riksdaler per jycke och år är det heller inte att undra på om 

hunden var populärare bland de mer välbeställda. Under alla omständig-

heter kom den reservation som inlämnades mot beslutet att ha kvar skat-

ten från patron Romberg. I samtliga fall av formaliserad konflikthantering 

var således ståndspersonerna i mycket hög grad involverade. 

Tar man också i beaktande alla dem som tog aktiv del i verkställandet 

av stämmans beslut, nyanseras dock bilden något. Den kommitté som till-

sattes för att utreda förutsättningarna för markköpet hade t.ex. en tämli-

gen differentierad sammansättning. Förutom patronerna Lennartson och 

Roman bestod den av hemmansbrukaren Andreas Andersson i Mosstorp, 

nämndemannen Jonas Svensson i Hult och kyrkovärden Nils Olsson i 

Ulfsbyn – till största delen alltså av betrodda män ur allmogen. 

Till den kanske inte lika krävande, men väl så ansvarsfulla, uppgif-

ten att samla in och redovisa gåvor till de missväxtdrabbade i Norrland, 

utsågs, med undantag av organisten och före detta skolmästaren Gustaf 

Lundmark i Bergsäng, idel allmogemän. Till att ombesörja inköpet av 
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stolar till sockenstugan anmälde sig dock patron Sjöberg frivilligt; men 

om man ska låta dessa mycket få ärenden antyda något om den lokala 

självstyrelsen i Alster, är det snarast att det vanligen var herrskapet som 

drev de lokalpolitiska frågorna, medan det i hög grad var allmogen som 

verkställde besluten. 

Om man också tar hänsyn till alla övriga kommunala förtroende-

uppdrag i Alster 1863, och alla andra poster som tillsattes av stämman, 

bekräftas detta till viss del, samtidigt som bilden ytterligare nyanseras. 

Fjärdingsmanna- och nämndemannauppdragen – två tämligen betung-

ande sysslor som tillsattes av stämman men som organisatoriskt tillhörde 

kronobetjäningen respektive häradet – hörde som alltid allmogen till. 

Men också uppdrag som innebar resor utanför kommunen, ofta som om-

bud för kommunen, föll på jordbrukarnas lott.33 Förtroendeuppdrag som 

rörde ekonomiska frågor innehades däremot nästan alltid av ståndsperso-

ner. Exempelvis togs samtliga ledamöter i bevillningsberedningskommit-

tén och den kommunala sparbanken ur denna klass, liksom två av tre re-

visorer. Det är också betecknande att alla ordförandeposter i kommunala 

organ (fem stycken) besattes av patroner och possessionater. 

Särskilt uppseendeväckande är knappast detta; brukspatroner och pos-

sessionater hade trots allt en viss vana vid såväl ekonomisk hantering som 

ledarskap. 1860-talets Sverige var dessutom patriarkalt och ännu formellt 

sett ett ståndssamhälle, vilket helt naturligt förlänade ståndspersonerna 

både pondus och status i lokalsamhället. Men samtidigt var det ett sam-

hälle som i grunden var statt i förändring – med nya klasser, bland dem 

storbondeklassen, som växte i välstånd och politiska ambitioner –, och 

Alster var inte någon utpräglad gods- eller brukskommun. I det skenet 

kan de högre klassernas närvaro i lokalpolitiken framstå som väl hög. Av 

 33.  T.ex. för att representera kommunen vid markegångssättningen eller för att disku-
tera uppförandet av ett nytt tingshus. 
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samtliga 52 förtroendeuppdrag som utsågs 1863 tillsattes nämligen 23 av 

den faktiskt ganska lilla klicken ståndspersoner. Om man till detta lägger 

kommunalnämnden och ordföranden i kommunalstämman, vilka utsågs 

1862, innehade ståndspersonerna 32 uppdrag, varav 5 ordförandeposter 

och 4 suppleantposter, medan den breda allmogen fick nöja sig med 35, 

varav 0 ordförandeposter och 10 suppleantposter. 

I tilldelningen av förtroendeuppdrag framträder också väldigt tyd-

ligt en lokalpolitisk elit, främst, som väntat, bestående av ståndspersoner, 

men inte utan representation från de vanliga jordbrukarna. Tre personer 

framstår härvidlag som särskilt inflytelserika i de kommunala göromå-

len: brukspatronerna Lennartson och Sjöberg samt possessionaten J. A. 

Andersson med fyra, sex respektive sju uppdrag, och däribland minst en 

tung ordförandepost vardera. Inte helt oväntat har också alla tre visat sig 

tillhöra de mer drivande på kommunalstämman. Av allmogemännen är 

det främst kyrkovärden Nils Olsson i Ulfsbyn och nämndemannen Jonas 

Svensson i Hult som utmärker sig med sina många förtroendeuppdrag: 

fem stycken vardera, varav flera får betraktas som ansvarsfulla (fjärdings-

man, ledamot av kommittén för kommunens markinköp, ledamot av tax-

eringskommittén, ledamot av brandstodskommittén m.m.). På stämman 

gjorde de dock inget väsen av sig. 

Karlstads landskommun

Karlstad var den till ytan minsta av landskommunerna, och geografiskt 

den märkligaste. Den bestod av tre separata delar som omslöt staden från 

sydväst, norröver och ned till Vänern i öst, med avbrott för stadens gräns 

mot Segerstad i väster och Grava i norr. Dess läge gjorde att den vid olika 
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tillfällen från början av 1900-talet fick släppa till mark till den växande 

staden, till dess att den 1934, tillsammans med Råtorp och Färjestad i 

Grava kommun, i sin helhet inkorporerades med Karlstads stad. 

Av tabell 1 framgår att kommunens sammanlagda yta var 48 km² och 

dess folkmängd 1010, vilket ger en befolkningstäthet på 21 invånare per 

km². Utöver vad som följer av inkorporeringarna med Karlstads stad (se 

not 19 ovan) har också kommunens geografiska utspriddhet betydelse för 

den upplevda befolkningstätheten; den kommun som vi tittar närmare på 

här (d.v.s. Karlstads landskommun av år 1863) var alltså dels något större 

än vad tabellen anger och dessutom utspridd över ett större område än sin 

egen yta. Karstads landskommun är också den av landskommunerna som 

Possessionaten Johan august andersson 

i Skål, ordförande i alsters kommunal-

stämma. 

Bildkälla: Karlstads kommunarkiv,

C. E. Nygrens porträttsamling.
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upplever den största befolkningsökningen under den aktuella tiden. Från 

1860 till 1871 ökar folkmängden med 18 %, från 855 till 1010, vilket får 

tillskrivas kommunens karaktär av förort till Karlstads stad. Sammantaget 

har vi alltså att göra med en något mer glesbefolkad kommun än den som 

framträder i tabellen. 

Att döma av den statliga bevillningen var Karlstad en tämligen välmå-

ende kommun. Den sammanlagda bevillningen uppgick 1871 till 524,70 

riksdaler, eller 0,52 riksdaler per invånare. Utifrån det senare måttet var 

invånarna i Karlstads landskommun t.ex. 79 % rikare än sina grannar i Al-

sters kommun, och 53 % mer välmående än snittbefolkningen i Karlstads-

området. Denna relativa rikedom var dock inte särskilt jämnt fördelad; 

endast 7 % av kommunmedlemmarna taxerades t.ex. så högt att de nådde 

upp till det kommunala rösträttsstrecket, vilket gör Karlstad till den näst 

minst demokratiska av landskommunerna. 

Karlstads landskommun visar upp en något annorlunda näringsstruk-

tur jämfört med Alster; effekterna av fyrkräkningsreformen borträknade 

stod jordbruksnäringen där för 46 % av fyrkarna och andra näringar så-

ledes för 54 %. Näringslivet i Karlstads landskommun var alltså tämligen 

differentierat, vilket inte minst Wåxnäs bryggeri och Asters bruk var orsak 

till (1864, det första året vi har fyrkuppgifter från, hade de tillsammans 26 

% av rösterna i kommunen). Utöver dessa bolag, och deras tjänstemän, 

hantverkare och några av arbetarna, fanns det också andra tjänstemän, 

och en del högre militärer, som skulle samsas med bönder och godsägare 

på kommunalstämman. Faktum är att jordbrukarna troligen inte ens till 

numerären var i egen majoritet bland röstägarna 1863, vilket inte var sär-

skilt vanligt.34 

Den mantalssatta jorden fördelade sig på 5 2/3 mantal skatte, varav ett 

34.  De 52 % av 1871 års röstägare vars fyrkar till övervägande del kom från jordbruks-
verksamhet, får, av skäl som framgick i avsnittet om Alster, som sagt skrivas ned något.
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säteri (Kroppkärr) på ett helt mantal, och 5 11/12 frälse, varav 1 11/12 man-

tal hörde till de fyra säterierna Alster, Mölnaretorp, Wåxnäs och Åtorp. Av 

kommunens agrarnäring stod alltså frälsejorden för den största delen, och 

med den följde som sagt både ståndspersoner och en hel del bönder (och 

annat allmogefolk med för den delen). 

Om Alster kunde beskrivas som en förhållandevis jämlik kommun 

gäller snarast det motsatta för Karlstads landskommun. Där var det ge-

nomsnittliga antalet fyrkar per röstägare 108, vilket vill säga 1,8 gånger 

fler än för genomsnittskommunen i Karlstadsområdet och 2,9 gånger fler 

än för genomsnittskommunen i Värmland. Dessa siffror antyder att det 

fanns ett antal relativt stora och/eller ett fåtal verkligt stora röstägare i 

kommunen, vilket också bekräftas av den fyrkfördelning man kan utläsa 

av tabell 1. Endast 53 av de 71 röstberättigade invånarna (75 %) hade ett 

rösttal på upp till 100 röster (100 röster motsvarade i Karlstad 1,3 % av 

det totala rösttalet). Detta kan jämföras med 88 % för Alster eller 97 % 

för Nyed (där 100 röster dessutom endast motsvarade 0,5 % av totalen). 

Ingen annan kommun i området hade ens en tillnärmelsevis så liten andel 

fyrksvaga röstägare som Karlstad. Vidare hade bara 79 % av fyrkägarna 

röstposter på upp till 2 % av samtliga röster. För de övriga kommunerna i 

Karlstadsområdet låg denna siffra på mellan 95 och 99 %, frånsett Seger-

stad där andelen låg på 88 %. 

Av det ovansagda följer också att 21 %, eller 15 av 71 fyrkägare, hade 

en röstpost på över 2 %. Endast en röstpost var dock större än 10 % av 

totalen, och den låg på hela 18,2 %. Mycket sannolikt var det Alsters bruk 

som ägde dessa fyrkar. Av debiterings- och uppbördslängden för år 1864 

framgår att bruket då var den överlägset största röstägaren med sina 1657 

fyrkar (19 % av rösterna). 1863, d.v.s. före fyrkräkningsreformen, var bru-
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kets lokalpolitiska makt ännu större då dess fyrkar till övervägande delen 

kom från ”övriga beskattningsföremål”. Sett till det formella inflytandet 

i lokalpolitiken fanns det således en riktigt stor fyrkägare, och därunder 

ganska många mellanstora och ännu fler små. Stämman i Karlstads lands-

kommun var med andra ord ingen mötesplats för likar; om bruket satte 

ned sin fot krävdes det ganska omfattande allianser bland de övriga stäm-

modeltagarna, förmodligen över ståndsgränserna, för att de skulle kunna 

hävda sig mot detta lokalpolitiska vidunder. 

Karlstads landskommun höll år 1863 åtta stämmor, på vilka sammanlagt 

29 olika ärenden avgjordes. I genomsnitt behandlades således ca 3,5 ären-

den per stämma, men i praktiken mellan ett och sex. Vid de två fall som 

endast ett ärende behandlades rörde det sig om valärenden som inte kun-

de vänta, i övrigt lades ärendena på hög i väntan på nästa utlysta stämma. 

Under året behandlades endast tre egeninitierade icke rutinartade 

ärenden. Det första av dessa är ganska typiskt för en kommun med ett 

tydligt inslag av relativt storskalig fabriks- och bruksdrift. 1853 års fattig-

vårdsförordning tillät nämligen större fabriker, bruk och gods att bilda s.k. 

enskilda fattigvårdssamhällen. Genom att själva svara för försörjningen av 

sina fattiga kunde dessa då undkomma större delen av den kommunala 

fattigvårdsavgiften. Ett sådant enskilt fattigvårdssamhälle ordnade bruks-

patron Clarholm för Wåxnäs Bryggeribolag på Karlstads landskommuns 

första kommunalstämma den 4 januari 1863. Och då ”denna rättighet, 

enär Bolagets wederhäftighet icke kan ifrågasättas, icke kan Bolaget förme-

nas, så hade socknemännen intet att häremot inwända.” 35 

Av § 5 i samma protokoll framgår att också Alsters bruk sedan tidi-

gare hade undandragit sig den kommunala fattigvården genom att bilda 

35.  KKA, Karlstads landskommun 1863–1951, kommunalstämman, A1:1, protokoll 
den 4 januari 1863.
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enskilt fattigvårdssamhälle. Stämman kom nämligen på att bruket just 

av den anledningen under ett flertal år inte heller hade bidragit till de 

allmänna utgifter som inte rörde fattigvården, och beslöt därför att retro-

aktivt utkräva dessa avgifter för de senaste tio åren. Bruksförvaltare Arvid 

Hjalmar Wallgren, som var den som företrädde bruket på stämman, var 

inte närvarande, och kunde därför inte protestera mot detta till synes helt 

spontana beslut. Eftersom stämmoprotokollen från Karlstads landskom-

mun faktiskt i regel anger alla närvarande, vet vi att det förutom ordföran-

den, vågmästare Carl Lundell på Kroppkärr, och Herr Clarholm var idel 

bönder närvarande, som här kanske såg en chans att (med all rätt) minska 

sin egen börda en aning. Då Wallgren inte heller senare opponerade sig får 

man anta att bruket godtog denna efterbeskattning. 

Den 17 oktober väcktes ännu ett ärende som bottnade i den kommu-

nala fattigvården, och som är utmärkande för en förortskommun av Karl-

stads landskommuns typ. Det var general August Malmborg som upplyste 

om att det vid den nedlagda bläckfabriken på Lilla Wåxnäs – precis inn-

anför kommunens gräns mot staden således – fanns flera till boningsrum 

inredda byggnader som höll på att tas i besittning av ett större antal utfat-

tiga familjer från Karlstads stad. Om dessa skulle komma att mantalsskri-

vas i kommunen befarade generalen att de snart skulle ligga fattigvården 

till last, ”såsom under loppet af flera år inträffat med familjerna på utmar-

kerna till Stora Wåxnäs”36, och att kommunens fattigvårdsutgifter skulle 

bli större än den kunde bära. Stämman, som delade generalens farhågor, 

beslöt att låta kommunalnämnden vända sig med ärendet till KB, för att 

om möjligt förhindra att något dylikt inträffade. För den händelse KB inte 

fann råd gavs nämnden mandat att dra ärendet under Kungl. Maj:ts pröv-

ning. Hur saken sedan föll ut är inte känt; under de fem nästkommande 

36.  Ibid., den 17 oktober.
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åren återkom inte frågan till stämman, och från kommunalnämnden, som 

ju hade att driva frågan, finns inga protokoll bevarade från tiden före 1870. 

I alla händelser är ärendet illustrativt för kommunens geografiska be-

lägenhet runt den växande staden. Malmborg nämner ju också förhål-

landena på Stora Wåxnäs, och detta hemman, som ägdes av Karlstads 

stad, försökte landskommunen under de följande åren vid två tillfällen 

göra sig av med genom att även i kommunalt hänseende få det överskrivet 

på staden. En tämligen drastisk åtgärd i sockenkriget kan tyckas, men 

försörjningsbördan för vad som uppfattades som stadens fattiga därstädes 

gjorde tydligen säteriet till en ren förlustaffär för landskommunen. Även 

Generallöjtnant Otto august Malmborg 

föddes den 28 juli 1795 i Finland, och 

bosatte sig, då som major vid Värmlands 

regemente, 1831 på Lilla Våxnäs. Under 

Malmborgs tid på godset rustades bygg-

nader och park upp på ett mer stånds-

mässigt sätt. O. a. Malmborg var enligt 

Carl Emanuel Nygren omåttligt populär 

bland stadens invånare – och även bland 

landskommunens får man förmoda. Han 

lär ha tyckt mycket om barn, och skaffade 

sig själv 14 stycken; mest flickor som se-

dan giftes bort under pompa och ståt, och 

till stor glädje för den omkringboende 

befolkningen.                             Generalen höll nämligen ordentliga bröllop, och både fattig 

och rik deltog i festligheterna. Hans militära karriär kröntes av chefskapet 

1849-50 över den svensk-norska reservstyrka, som Oscar I sände till Dan-

marks hjälp mot Preussen i det slesvig-holsteinska kriget. Hemkomsten 

därifrån firades storståtligt på Stora torget. Otto august Malmborg dog 

den 21 maj 1864. 

Bilkälla: Karlstads kommunarkiv, C. E. Nygrens porträttsamling. 
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framgent fick landskommunen p.g.a. sitt läge dras med en ganska stor 

mängd människor som riskerade att komma den kommunala fattigvården 

till last, bl.a. till följd av den kåkbebyggelse som växte upp på ”fel” sida av 

stadsgränsen (t.ex. på Strand och Svinbäcken). Inte förrän åren runt sekel-

skiftet blev landskommunen av med i alla fall större delen av Wåxnäs, då 

på stadens initiativ och under protester från landskommunen – man får 

väl förmoda att förhållandena på säteriet såg annorlunda ut då. 

Inte helt förvånande rör också det tredje ärendet fattigvården. Fat-

tigvårdsstyrelsen hade hemställt hos KB att hemmansägaren Carl Jacob 

Lund i Snarstad skulle åläggas att försörja sin åldrige svärfar, f.d. stat-

drängen på Edsgatan Lars Svensson, och KB:s utslag i målet delgavs stäm-

man den 23 november 1863. KB befriade Lund från att ersätta kommunen 

för det understöd som redan hade betalats ut, men tvingade honom att 

för framtiden ersätta fattigvårdsstyrelsen med hälften av dess utgifter för 

Lars Svenssons underhåll. Stämman beslutade för sin del att låta saken 

bero vid detta. 

Till skillnad från i de övriga landskommunerna antecknades i Karlstad 

vanligtvis vilka som närvarade vid varje stämma. Därmed får vi en god 

bild av vilka individer och grupper det var som på denna grundläggande 

nivå engagerade sig i lokalpolitiken. Från sex av de sammanlagt åtta stäm-

morna är alla närvarande antecknade i protokollen, från en har samtliga 

ståndspersoner antecknats medan allmogemännen bokfördes som ”An-

ders Andersson i Södra Aspsäter m.fl.”, och från en har ingen närvaro 

noterats alls. För jämförbarhetens skull diskuteras i det följande endast 

närvaron på de stämmor från vilka dokumentationen är fullständig. Men 

det kan ändå nämnas att den stämma på vilken bara ståndspersoner re-
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gistrerades fullständigt, drog till sig ett mycket stort intresse från denna 

grupp: hela åtta närvarande plus en fullmakt. Sannolikt var det kommu-

nalnämndens budgetförslag som var föremål för deras omtanke – det rös-

tades nämligen resolut ned. 

Av ståndspersonerna var 12 personer närvarande sammanlagt 20 gång-

er under året, vilket ger ett snitt på 3,3 närvarande per stämmotillfälle. 

Motsvarande siffra för allmogemännen var 11 personer 27 gånger, eller 4,3 

per stämma. Kommunalpolitiken attraherade således åtminstone i abso-

luta tal ett något större deltagande bland allmogen än bland ståndsperso-

nerna. 

Högst närvaro hade vågmästare Lundell, arrendatorn Jan Andersson 

i Rud och hemmansägaren Anders Pettersson i Sanna, alla med full när-

varo. Efter dem kom bruksförvaltare Wallgren och fjärdingsmannen Carl 

Jansson i Fintatorp, som bevistade stämman vid fyra tillfällen. I övrigt var 

närvaron mycket sporadisk. Att ordföranden hade hög närvarofrekvens är 

naturligtvis inte förvånande, det följer så att säga med ämbetet. Däremot 

kan man ta fasta på att det bland dem för vilka närvaron var helt frivillig 

var två allmogemän som flitigast deltog i lokalpolitiken, åtminstone med 

detta kvantitativa mått mätt. 

Ett mer kvalitativt mått på deltagandet är att ta fasta på det faktiska 

engagemanget i de frågor som behandlades av stämman. Dessvärre fin-

ner man i Karlstads landskommun få verkligt drivande aktörer av den 

typ vi såg i Alster. Den enda enskilda lokala initiativtagaren till en kom-

munalpolitisk fråga var general Malmborg, som i övrigt inte befattade sig 

nämnvärt med det kommunala (han närvarade endast vid två tillfällen 

och innehade inga förtroendeuppdrag). Över huvud taget sysslade stäm-

man under året med väldigt lite annat än valärenden och ren förvaltning, 
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vilket dock inte helt utesluter förekomsten av voteringar och reservatio-

ner. Två sådana ärenden förekom faktiskt, varav ett blev till en konflikt 

som avslöjar ett par av kommunalmännen som potentiellt väldigt starka 

och drivande lokalpolitiker – åtminstone i frågor som berörde deras egna 

ekonomiska förhållanden. 

Det var när finansieringen av den nya prästgårdsbyggnaden skulle av-

göras som ordförande Lundell, ägare till skattesäteriet Kroppkärr, reser-

verade sig mot stämmans beslut att endast jordbruksfastighet, sågar och 

kvarnar skulle bidra. Därefter besvärade han sig över beslutet hos KB, vil-

ket föranledde att en särskild stämma hölls den 21 februari 1864 på vilken 

fyrkägarna skulle vädra sina åsikter i frågan. Särskilt bruksförvaltaren A. 

G. Låstbom på Sandbäcken var angelägen om att stämmans beslut skulle 

stå fast, och han argumenterade så att säga med både känsla och darr. 

Lagen, menade Låstbom och hänvisade till 26 kap. 2 § byggningabalken, 

var tydlig med att prästgård skulle byggas efter ”gårdatalet”, d.v.s. efter 

mantalsinnehavet. Enligt Låstbom misstolkade Lundell medvetet lagtex-

ten när han försökte utvidga byggnadsskyldigheten till de icke jordägande 

beskattningsföremålen, ”till hwilken olyckliga klass af skattedragare under-

tecknad har den olägenheten att räkna sig”. Bruksförvaltarens trovärdighet 

i rollen som en fattig stackare var väl inte särdeles stor, men han hade herr-

skapet på stämman, kapten Liljebjörn och herr Sandelin på Sandbäcken 

(Låstboms grannar således) samt commissionslantmätare Nordström, på 

sin sida. Allmogerepresentanterna, Anders Andersson på Aspsäter och Jan 

Andersson på Rud, ansåg dock för sin del att ”kapitalister och löntagare 

icke borde från prestegårdsbyggnad befrias”.37 

Tydligare än i frågan om hundskatten i Alster framträder här en klass-

konflikt. Låstbom ville låta påskina att den stod mellan jordägarna och 

37.  Ibid. den 21 februari 1864. 
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den ”olyckliga klass” av övriga skattedragare, för vilken han gjorde sig 

själv till talesman; men när bönderna menade att även kapitalister och 

löntagare borde bidra till bygget var det knappast arbetskarlarna på bru-

ket som åsyftades, utan snarast de ståndspersoner som motsatte sig all 

delaktighet.  

Av 1863 års förtroendeuppdrag, inklusive ledamotsposterna i kommu-

nalnämnden och ordförandeposten på stämman, gick 18 till kommunens 

ståndspersoner och 17 till allmogemännen. Överlägset mest anlitad för 

kommunala uppdrag, och kommunens starke man även i fråga om när-

varo, drivkraft och engagemang, var ordförande Lundell. Han tilldelades 

åtta förtroendeuppdrag (23 % av det totala antalet), och däribland ordfö-

randeposterna i både kommunalstämman och kommunalnämnden, vilka 

för övrigt var de enda ordförandeposter som fanns i kommunen. Efter 

Lundell, och faktiskt ganska långt efter, kom Jan Andersson i Rud med 

sina fyra uppdrag, av vilka de tyngsta var ledamotsposterna i taxerings-

kommittén och kommunalnämnden. Värt att notera är att både Lundell 

och Andersson också var de som frekventerade stämman flitigast. I övrigt 

var det ingen som direkt utmärkte sig, vare sig bland ståndspersonerna 

eller bland allmogemännen, som särskilt aktiv i det kommunala arbetet. 

Sammantaget förefaller den lokalpolitiska praktiken i Karlstads lands-

kommun ha varit mer jämnt fördelad bland fyrkägarna än vad den var 

i Alster. Visserligen samlade Lundell på sig ett stort inflytande över det 

kommunalpolitiska arbetet, men i övrigt saknades t.ex. en tydlig elitgrupp 

bland förtroendemännen. Däremot kan man även i Karlstad se en up-

penbar skillnad på vilka uppdrag som gick till respektive samhällsklass. I 

både beredningskommittén och taxeringskommittén fick t.ex. nästan bara 

ståndspersoner plats (fem av sex ordinarie ledamöter), och till skillnad 
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från i Alster var det bara ståndspersoner som fick representera kommunen 

utåt, som sockenombud eller som kommunens fullmäktige i olika frågor. 

Bönderna tog i gengäld stor plats i kommunalnämnden (och därmed i 

fattigvårdsstyrelsen) och fyllde många suppleantposter. 

Väse

Väse landskommun låg längst österut i nuvarande Karlstads kommun. 

Kommunen hörde, tillsammans med Grava och Nyed, befolkningsmäs-

sigt till de större landskommunerna i Karlstadsområdet. Med sina 4904 

invånare 1860 var den t.ex. större än länets största stad Karlstad, som 

samma år hade 4514 invånare. Befolkningen var också mycket stabil un-

der tiden kring kommunernas inrättande; från 1860 till 1871 ökade den 

med 11 personer. Emellertid var kommunen även till ytan ganska stor (259 

km²), och befolkningstätheten på 19 inv./ km² var därför i sammanhanget 

endast medelstor. 

Den sammanlagda statliga bevillningen uppgick till 1149 riksdaler och 

50 öre, vilket motsvarar 0,23 riksdaler per kommunmedlem. Väse hörde 

därmed till de fattigare kommunerna i området; vid samma skattetryck 

skulle man t.ex. jämfört med Karlstads landskommun få in mindre än 

hälften i kommunalskatt per invånare. Detta påverkade naturligtvis möj-

ligheterna att föra en expansiv lokalpolitik. 

Eftersom Väse hör till de kommuner som de tidigaste fyrktalsläng-

derna finns bevarade från har vi tillgång till fyrktalsuppgifterna för 1863. 

77 % av fyrkarna, eller 77 % av det lokalpolitiska inflytandet, var då direkt 

sprungna ur jordbruket. Näringsstrukturen i Väse hade således en tämli-

gen agrar prägel. Något industriellt inslag av betydelse står inte att finna. 
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Bland de åtta största fyrkägarna hittar man istället – utöver de två bön-

derna Jan Jansson och Eric Bengtsson – en major, två kaptener, en krono-

fogde, en prost och en kammarherre; och med undantag av prosten drog 

de allihop huvuddelen av sina fyrkar från sitt innehav av mantalssatt jord. 

I övrigt är det nästan uteslutande bönder man stöter på i fyrktalslängden. 

Det sammanlagda hemmantalet i Väse uppgick till 49 2/3 mantal. 28 

11/12 (58 %) av dessa var skattejord, 18 1/8 (36 %) frälse och 2 5/8 (5 %) 

var kronojord. Bland frälsehemmanen fanns fyra säterier på ett mantal 

vardera: Berg, Gummerud, Hammar och Wälinge. 

I fråga om fyrkarnas och rösträttens fördelning i Väse får man för jäm-

förbarhetens skull utgå från 1871 års förhållanden, trots att uppgifter för 

1863 i det här fallet finns. Det genomsnittliga antalet fyrkar per röstägare 

var då 52, vilket är medelhögt och antyder en relativt jämn fördelning. 

91 % av fyrkägarna hade också ett rösttal på upp till 100 röster, vilket 

motsvarade 0,5 % av det totala rösttalet, och 98 % av röstposterna låg på 

under eller lika med 2 % av totalen. Endast sex av de 382 röstberättigade 

invånarna innehade röstposter som översteg 2 %, och ingen av dem över-

steg 5 % (den högsta röstposten låg på 4,7 %). En jämförelse med fyrkar-

nas fördelning för år 1863 visar att inte mycket hade hänt under dessa åtta 

år: 320 (98 %) av de 328 fyrkägarna hade då röstposter på upp till 2 % av 

hela rösttalet, och den största enskilda röstposten låg på 5,0 %. Några for-

mella maktdominanter fanns således inte på kommunalstämman i Väse. 

På tio stämmor behandlade Väse landskommun 31 ärenden, eller 28 uni-

ka; ett av dem blev nämligen en långkörare som återkom vid fyra tillfällen 

under året. Det gällde tillsättningen av en ny barnmorska, sedan den tidi-

gare, Karolina Hanell, allt för tidigt hade gått hädan.38 Efter att tjänsten 

38.  Hon dog 33 år gammal av ”bröstsjukdom” dagen efter nedkomsten med sitt sista 
barn, upplyser död- och begravningsboken. Nio dagar senare dog även barnet av samma 
sjukdom. 
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på behörigt sätt hade utlysts kunde man den 16 augusti välja A. L. Petters-

son från Brattfors till ny barnmorska. Hon sade emellertid strax upp sig, 

möjligen p.g.a. barnmorskebostadens usla skick, och till ny barnmorska 

valdes i stället Cajsa Lisa Jonsdotter, med villkor att hon ”instundande vår 

skall taga Instrument Examen”39. Det man sparade in på barnmorskelönen 

detta år användes klokt nog till att rusta upp barnmorskebostaden. 

Över lag var det dock inte mycket liv i kommunalstämman i Väse. 

Man hade väldigt många valärenden och mycket rutinmässigt bestyr, 

men för en kommun som trots allt var större än Karlstads stad hade man 

mycket få ärenden som byggde på initiativ från den egna befolkningen. 

Inte heller den politiska kulturen kan beskrivas som särskilt livlig. Det var 

konsensustanken av traditionellt svenskt snitt som präglade stämmans ar-

bete. Avvikande uppfattningar i form av yttranden, reservationer och om-

röstningar fördes inte till protokollet, utan alla beslut fattades åtminstone 

officiellt i samstämmighet – detta i klar kontrast till de näringsmässigt 

mer heterogena landskommunerna Alster och Karlstad. 

Ett par frågor utöver val- och rutinärendena hade man ändå att han-

tera, exempelvis en liten batalj med grannkommunen Östra Fågelvik, som 

ett led i det stora sockenkriget. Det var inhyses Sven Svensson i Silkestad 

som anhöll om att få bosätta sig i Östra Fågelviks kommun, men fortsätta 

att vara mantalsskriven i Väse. Stämmans hållning i frågan var väl given på 

förhand, och eftersom Sven, med hustru och sex barn, redan i ett och ett 

halvt års tid hade vistats i grannkommunen ansåg man att han egentligen 

redan borde ha varit skriven där. Detta blev också utgången av tvisten. 

Från och med den 18 november 1863 är Sven med familj officiellt torpare 

under hemmanet Lund i Östra Fågelviks kommun. Någon belastning för 

Fågelviks fattigvårdssamhälle blev han dock aldrig, eftersom han dog sex 

39.  KKA, Väse kommun 1863–1951, kommunalstämman, A1:1, protokoll den 
22 november.
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veckor senare. Hustrun gifte snabbt om sig och fick nya barn, och kunde 

med sin nya man bo kvar på torpet. Alternativet hade mycket väl kunnat 

bli livegenskap under fattigvårdsstyrelsen och/eller bortackordering av de 

yngre barnen. 

Något som visar på åtminstone en gnutta egen intitiativkraft är de åt-

gärder för en mer effektiv indrivning av kommunalutskylderna som man 

vidtog under året. För att underlätta för skattedragarna att göra rätt för sig 

införde man en extra uppbördsstämma som skulle hållas i slutet av mars 

varje år, och för att uppmuntra till efterrättelse införde man ett lämpligt 

bötesstraff för dem som försummade sina förpliktelser. Med tanke på att 

Väse hörde till de fattigare kommunerna i trakten är det kanske inte helt 

förvånande att det var just skatteindrivning som blev föremål för stäm-

mans snålt tilltagna dådkraft. 

I övrigt företog sig som sagt stämman inte särskilt mycket utöver det 

allra nödvändigaste. Det är visserligen glädjande att man vinnlade sig om 

en trygg (någorlunda i alla fall) förvaring i kyrkan av kommunens hand-

lingar, och man kan också notera att även Väse såg nyttan av att bilda en 

sockensparbank. Men i grund och botten tycks den lokala självstyrelsen 

i Väse ha handlat om ren förvaltning; jämfört med t.ex. den betydligt 

mindre kommunen Alster gick det lokalpolitiska livet på sparlåga. Det 

intrycket förstärks också av protokollens summariska och livlösa karaktär. 

Då alla uppgifter om närvaro (med undantag för justerare och protokoll-

förare), initiativtagare, yttranden, omröstningar och reservationer saknas 

i protokollen, återstår endast förtroendeuppdragen och deras fördelning 

bland kommunmedlemmarna för att ge en bild av hur deltagandet i den 

lokala självstyrelsen såg ut i Väse. Till att börja med kan man konstatera 
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att 38 av sammanlagt 63 förtroendeuppdrag tillsattes av 20 betrodda män 

ur allmogen, och de resterande 25 uppdragen av tio av kommunens myck-

et få ståndspersoner. Uppdragskoncentrationen var således större bland 

ståndspersonerna, både per individ (2,5 uppdrag per person jämfört med 

1,9 för allmogemännen) och, i synnerhet, som grupp betraktad. Det är 

inte helt självklart exakt var man ska dra gränsen mellan ståndspersoner 

och övrig befolkning, men en generös tolkning, där både folkskollärare 

och underlöjtnanter räknas som ståndspersoner, ger vid handen att 5-6 % 

av fyrkägarna i Väse hörde till denna kategori. Att dessa 5-6 % innehade 

40 % av de kommunala förtroendeuppdragen talar sitt tydliga språk – och 

då gick dessutom de flesta av dessa uppdrag till de högre ståndsperso-

nerna, d.v.s. till en ännu mer exklusiv skara. 

Om man dessutom ser till vilken typ av förtroendeuppdrag det var 

som gick till respektive grupp framträder ståndspersonernas lokalpolitiska 

tyngd än tydligare. Även i Väse knep t.ex. ståndspersonerna nästan alla 

ordförandeposter (fyra av fem), samtidigt som allmogemännen domine-

rade i kommunalnämnden och hade överlägset flest suppleantposter (det 

var också i kommunalnämnden som de med Erik Ersson i Åsen besatt sin 

enda ordförandepost). Skillnaden är tydlig också i de personliga uppdrag 

som stämman delade ut. Medan ståndspersoner t.ex. sattes att övervaka 

efterlevnaden av KB:s kungörelser och upprätta förslag till nytt fattig-

vårdsreglemente, föll det på allmogemäns lott att uppgöra restlängd och 

vara vaccinationsföreståndare. Bilden nyanseras dock av att hela 14 av 21 

ordinarie ledamotsposterna besattes av bönder. 

Däremot hade man en mycket jämn fördelning av uppdrag med kon-

sekvenser för kommunens eller kommunmedlemmarnas ekonomiska 

förhållanden. Revisorsuppdragen och ledamotsposterna i taxeringskom-
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mittén, bevillningsberedningskommittén, sparbankskommittén och mar-

kegångsnämnden delades nästan broderligt mellan de bägge grupperna, 

låt vara att ordförandeposterna som sagt förbehölls ståndspersonerna. Viss 

allmogerepresentation i dessa organ var nog också nödvändig, och i något 

fall påbjuden, för legitimiteten i deras arbete, men varken i Karlstad eller 

i Alster var den så markerad som här. I Alster hade bönderna t.ex. ingen 

ordinarie representant i sparbankskommittén (Karlstad hade ingen sådan 

inrättning), men i Väse kom två av de tre ledamöterna från allmogeskik-

tet; och i den för både privatekonomin och det lokalpolitiska inflytandet 

så viktiga bevillningsberedningskommittén var det bara i Väse som bön-

derna hade ordinarie representation.40 Men med hänsyn tagen till vad som 

tidigare sagts om Väses näringsmässiga och lokalpolitiska strukturer var 

det lokalpolitiska inflytandet ändå iögonfallande skevt fördelat; Väse var 

trots allt en ganska utpräglad jordbrukskommun med få ståndspersoner, 

en mycket jämn fyrkfördelning och utan några formella maktdominanter. 

Också i det lokalpolitiska elitskikt som framträder bland förtroende-

männen fanns en stor allmogerepresentation. Tre av de sex mest anlitade 

var nämligen bönder (klockare Anders Gustaf Svensson i Klockaregården 

med 5 uppdrag, samt kyrkovärden Jonas Jonsson i Åsen och hemmansä-

garen Lars Andersson i Westanå med vardera 4 uppdrag), och det rörde 

sig alls inte om några enkla rutinmässiga sysslor, även om de i tyngd och 

status inte fullt ut kunde mäta sig med dem som de tre mest anlitade 

ståndspersonerna hade att ombesörja. Dessa, possessionaten Carl Hen-

rik Callvin på Ödebotten (8 uppdrag), kapten Herman Anrepp på Ham-

mar (4 st.) och kapten Herman Olof Schröderheim på Hultsberg (4 st., 

bl.a. ordförandeskapet på kommunalstämman), får, med en hel rad tunga 

ordförandeposter och andra förtroendeuppdrag, således betraktas som de 

40.  De lokala bevillningsberedningskommittéerna var beredande och förslagsställande 
till taxeringskommittéerna, som inom sina distrikt upprättade de taxeringslängder som 
fastslog den statliga bevillningen, vilken i sin tur låg till grund för den kommunala 
beskattningen och rösträtten. Representation i bevillningsberedningen var därmed av 
största vikt för alla grupper av skattebetalare. 
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allra mest inflytelserika i den lokala självstyrelsen i Väse 1863. Åtminstone 

får de betraktas så med detta mått mätt, för någon insyn i det politiska 

spelet på stämman får vi ju som sagt inte för Väses del. I det samman-

hanget kan man också notera att de flesta av kommunens mest anlitade 

inte hörde till de fyrkstarkaste invånarna, eller med andra ord till de med 

störst formellt inflytande på stämman. Endast Anrepp (med 5 % av rös-

terna, och därmed den med störst formell makt) och Schröderheim (3,6 

%) kunde räkna sig till den skaran. Av de övriga fyrkägarna med mer än 2 

% av rösterna – nämndeman Jan Jansson i Beck (2,5 %), major Uno Troili 

(3,4 %), Erik Bengtsson på Berg (3,6 %), kammarherre C. Schöldebrand 

(3,8 %), kronofogden Carl Petter Uneeus (2,3 %) och prosten C. M. Bå-

genholm på Prestegården (3,8 %) – var det bara Troili och Bengtsson som 

över huvud taget var involverade i de kommunala bestyren. Till saken hör 

dock att Schöldebrand inte var bosatt i kommunen och att Uneeus dog 

tidigt under året.41 

Nor

 Nors kommun var tillsammans med Segerstad lokaliserad längst västerut 

inom det nuvarande kommunblocket, och inom dess gränser ligger i dag 

de båda samhällena Vålberg och Edsvalla. 1871 hade Nor 2850 inbyggare, 

och en befolkningstäthet på 27 inv./km². Från 1860 till 1871 ökade befolk-

ningen med 7,5 % från 2652 invånare, delvis tack vare kommunens största 

arbetsgivare och lokalpolitiska bjässe, Edsvalla bruk.42 Edsvalla bruk bi-

drog också starkt till att Nor, trots sin endast medelstora befolkning, var 

den kommun i Karlstadsområdet vars invånare erlade störst sammanlagd 

summa i statlig bevillning, 1722,55 riksdaler. Utslaget per invånare ger det 

41.  Även major Troili var bosatt utanför kommunen. Han flyttade till Karlstad och 
Klaraborgs herrgård 1862, men ansvarade ändå för att bevaka fisket i Väse. 
42.  Under perioden 1860–71 hade hela Nor ett flyttningsnetto på -44 personer medan 
flyttningsnettot för just Edsvalla bruk (flyttningar in och ut ur kommunen och till och 
från Edsvalla) under samma period var +34 personer. 
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en bevillningsumma på 0,6 riksdaler, vilket t.o.m. överträffar Karlstads 

landskommun med 15 %. Välståndet var dock här koncentrerat till be-

tydligt färre personer än i Karlstad; i synnerhet var det koncentrerat till 

Edsvalla bruk. Genomsnittsinvånaren i Nor var i själva verket väldigt fat-

tig. Endast 6,5 % av invånarna hade t.ex. inkomster eller andra tillgångar 

som var stora nog att ge dem rösträtt (att jämföra med i genomsnitt 9,5 

% för de övriga landskommunerna i Karlstadsområdet eller 9,3 % för hela 

Värmlands landsbygd). Vidare hade 91 % av röstägarna ett fyrkinnehav 

på maximalt 100 fyrkar (0,5 % av totalen), samtidigt som det genom-

snittliga antalet fyrkar per röstägare var 118 st. Det som gjorde Nor till en 

potentiellt mycket rik kommun var därmed inte den stora massan av skat-

tedragare, utan de sju till åtta röstägare (4 %) som vardera räknade över 2 

% av det totala fyrktalet. Av dessa träder fyra personer fram som särskilt 

välbärgade och inflytelserika, alla med fyrsiffriga röstposter. En av dem var 

som sagt Edsvalla bruk, i stämmomaterialet representerat av brukspatron 

Jonas Herlenius, med 29 % av rösterna 1871. 

De tidigaste på individnivå specificerade fyrktalsuppgifterna vi har 

från Nors kommun är från 1875, och då hade bruket ökat sitt röstinnehav 

till 33 %. Av debiterings- och uppbördslängden för detta år framgår att 26 

% av dessa fyrkar kom från jordbruksfastigheter, som vid den tiden alltså 

räknades dubbelt vid fyrksättningen, och de resterande 74 % från övriga 

beskattningsföremål. Hur stort brukets formella lokalpolitiska makt var 

1863 vet vi inte exakt, men eftersom jordbruksfyrkarna, som dominerade 

utanför Edsvalla bruk, det året inte räknades dubbelt var den i varje fall 

knappast mindre än tolv år senare. 

För att ge en rättvis bild av brukets dominans i bygden är det emel-

lertid inte tillfyllest att enbart fokusera på själva företaget. Under Edsvalla 
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bruk sorterade också ett stort antal tjänstemän och arbetare med famil-

jer, som så att säga bildade ett eget samhälle i samhället: brukssamhället 

Edsvalla. Det svenska brukssamhällets utpräglat patriarkala anda och so-

ciala strukturer organiserade de underlydandes liv och arbete, och skapade 

ofta en särskild gemenskap som i flera avseenden skiljde ut dess invånare 

från den övriga kommunbefolkningen. Inom sitt område svarade t.ex. 

bruket ofta för viktiga samhällsfunktioner, såsom fattigvård och skola, 

som annars låg under kommunens och kyrkans ansvar. Vanligen drev de 

också egna jordbruk, vilket även var fallet i Edsvalla, och till den del de 

inte var självförsörjande köpte bruket in varor utifrån. Livsmedlen kvit-

terades sedan ut av de underlydande i form av naturaavlöning, eller för-

såldes i den lokala brukshandeln. Merparten av det man behövde för sitt 

dagliga liv tillhandahölls kort sagt av bruket (bostäder, mat, skola m.m.), 

som vanligen även erbjöd ett mer omfattande socialt skyddsnät än det 

kringliggande samhället. Som exempel kan nämnas att man bland Edsval-

las underlydande, utöver ett stort antal yrken med direkt anknytning till 

produktionen, finner både skollärare, mjölnare, skomakare, skräddare, 

sömmerska, flera torpare, drängar och pigor, samt även ett antal lösdrivare 

– ett tämligen komplett samhälle således. Allt detta bidrog till att minime-

ra kontaktytorna mellan bruksbefolkningen och den övriga befolkningen. 

Med detta i åtanke framträder brukets lokalpolitiska tyngd ännu 

klarare. I Edsvalla brukssamhälle ingick nämligen 37 % av kommunens 

fyrkägare med tillsammans 15 % av det totala rösttalet. Med brukets egna 

röster inräknade koncentrerades alltså 48 % av den lokalpolitiska makten 

till Edsvalla bruk; och utan att sätta likhetstecken mellan brukets vilja och 

de underlydandes, kan man med fog hävda att detta hade sin betydelse, då 

sannolikt mycket få av dess underlydande skulle gå emot bruket i viktiga 
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frågor. Rent ekonomiskt innebar detta också att 46 % av kommunens 

skatteintäkter kom från Edsvalla bruk.43 

Brukets ekonomiska dominans gjorde att jordbruksnäringen inte 

alls var särskilt framträdande i Nor. Om man återigen bortser från fyr-

kräkningsreformen 1863 var förhållandet att 73 % av fyrkarna kom från 

näringar utanför jordbruket, särskilt då bruksnäringen, samtidigt som 

endast 27 % av den lokalpolitiska makten kunde hänföras till jordbruks-

näringen. Detta gör Nor till den näst minst agrart präglade landskommu-

nen i Karlstadsområdet. 

Till numerären var dock inte jordbrukarna i minoritet: 62 % av röstä-

garna hämtade huvuddelen av sina röster från jordbruksnäringen. Dess-

utom var det sammanlagda hemmantalet i Nor 27 1/24 mantal, vilket är 

fullt jämförbart med t.ex. Alster (26 7/24 mantal på 2146 inv. och 128,53 

km²) eller den utpräglade agrarkommunen Östra Fågelvik (27 1/3 mantal 

på 1978 inv. och 85,25 km²). Jord och bönder var alltså ingalunda någon 

bristvara i Nor, men bruket var helt enkelt så dominerande att kommu-

nens faktiskt helt normalstora jordbruksresurser kom att spela en under-

ordnad roll. Det totala hemmantalet fördelade sig på 1 1/3 mantal krono-

jord, 13 5/8 skatte- och 12 1/12 mantal frälsejord, varav de två säterierna 

Riis och Höglunda var på ett mantal vardera. 

Nors kommun höll endast sex stämmor 1863, och på dessa behandla-

des 20 ärenden. Av stämmofrekvensen och ärendemängden att döma var 

den lokalpolitiska aktiviteten alltså inte särdeles hög. Det intrycket består 

också om man tittar på hela den första femårsperioden 1863–67, då man 

snittade på 7,6 stämmor och 18,6 ärenden per år. Liksom för Väse får 

man också konstatera att ärendena nästan uteslutande rörde kommunens 

ekonomi och val till olika förtroendeuppdrag. Även den politiska kultu-

43.  Glappet på två procentenheter förklaras av att bruksbefolkningen inte erlade någon 
folkskoleavgift till kommunen, då bruket ombesörjde deras skolgång. 



86

ren påminner en hel del om den i Väse, trots de enorma skillnaderna i 

kommunernas näringsstruktur. I Nor som i Väse gavs, att döma av detta 

enda verksamhetsår, officiellt inget utrymme för diskussioner, avvikande 

meningar, konflikter eller omröstningar, och i bägge kommunerna kom 

motivationen till deras handlande utifrån; egen initiativkraft var mycket 

sparsamt förekommande. 

Viss driftighet får man dock tillskriva stämman när den med anled-

ning av övningarna på Trossnäs fält, utsåg ombud att å stämmans vägnar 

granska och underteckna längderna över ”den snart sagdt alldagliga kro-

noskjutsen”.44 Därigenom slapp man hålla kommunalstämma varje vecka 

under övningstiden bara för att godkänna kronoskjutslängderna. 

I övrigt rullade stämmans arbete på med jämn rutin, utan störningar 

vare sig i form av yttranden eller i form av förslag som gick utöver de mest 

ofrånkomliga kommunala åtagandena. Ingen invände t.ex. mot beslutet 

att musikdirektör Otto Holmbergs jakthundar på Norsholm skulle vara 

undantagna den hundskatt på 5 riksdaler, som gick till sockenbibliotekets 

underhåll och förökande. 

En stor avvikelse från vardagslunken inträffade dock under året, och 

den är i gengäld mycket intressant och dessutom väldigt illustrativ för hur 

lokalpolitiken kunde te sig i en kommun med en dominerande röstägare 

av Edsvallas mått. I samband med att utgifts- och inkomststaten skulle 

fastställas den 6 november 1863, behövde man också bestämma hur hög 

uttaxeringen per fyrk skulle bli för nästkommande år. Brukspatron Herle-

nius hade tydligtvis inte förstått innebörden av den nyligen utfärdade för-

ordningen om ny grund för fyrkräkning (fyrkräkningsreformen), och ville 

med anledning av denna, och som ett motdrag till förordningen, ändra 

grunden för kommunens uttaxering. Stämmans ordförande, häradshöv-

 44.  KKA, Nors kommun 1863–1951, kommunalstämman, A1:1, protokoll 
den 22 maj. 
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ding Wikström, återger det i protokollet sålunda: 

framställde Herr Brukspatron Herlenius förslag, att fyrk för 

jordbruksfastighet och för andra beskattningsföremål borde 

taxeras olika, enär den ändring i afseende å fyrksättningen som 

Kongl förordningen af den 15de nästlidne September gjort /…/ 

verkade till [oläsligt] ändring i förhållandet emellan utgifterna 

från de särskilda beskattningsföremålen inom denna commun, 

emot hvad han väntat sig.45 

Herlenius tycks alltså ha trott att det var de övriga, eller ”särskilda”, be-

skattningsföremålen som skulle uppvärderas vid fyrksättningen, och alltså 

generera en högre kommunalskatt för innehavaren av sådana fyrkar; och 

eftersom brukets, och hans egna med för den delen, fyrkar i huvudsak 

hämtades från de övriga beskattningsföremålen skulle en sådan reform bli 

mycket kostsam. 

Ärendet är intressant av flera skäl. För det första därför att brukspa-

tronen faktiskt försökte ändra grunden för kommunal uttaxering – utan 

hänsyn till hur denna var reglerad i kommunalförordningen – för att han 

trodde sig och bruket vara negativt drabbade av en kunglig förordning. 

Detta i sig är rätt häpnadsväckande. Om han hade drivit igenom saken 

skulle hela idén med ett politiskt inflytande knutet till kommunmedlem-

marnas ekonomiska bidrag ha blivit åsidosatt i Nor. Än mer häpnadsväck-

ande är dock att kommunalstämman inte verkar ha haft något principiellt 

emot detta. Man ansåg endast att man var för få närvarande för att kunna 

fatta beslut i en så viktigt fråga, varför en ny stämma utlystes för att av-

göra saken veckan därpå. Herlenius skulle under tiden bereda frågan och 

uppgöra ett detaljerat förslag i ämnet. Under detta arbete tvingades Her-

lenius att något mer bekanta sig med förordningens innehåll, och valde 

 45.  Ibid., den 6 november. 
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därefter att dra tillbaka sitt förslag. Den 18 november kunde så stämman, 

till lagstiftarnas stora lycka, besluta: 

att fyrksättningen skulle ske i enlighet med de grunder, som i 

sådant afseende blifvit beslutadt genom Kongl förordningen af 

den 15 September 1863, sedan Herrar Brukspatronen Herlenius 

och Kapitenen Ehinger – efter tagen närmare kännedom om 

denna författnings stadganden och det resultat, som, med till-

lämpning deraf på förhållandena inom denna socken, visade sig 

– frånträdt sitt vid stämman den 6e dennes framställda förslag.46 

Att brukets makt var stor behöver inte betvivlas, men att den, som i den 

här frågan, stod i paritet med Kungl Maj:ts är högst imponerande. 

Ärendet är intressant också därför att det visar att man åtminstone i 

kniviga frågor gärna bortsåg från kommunalförordningens mer moderna 

bestämmelser om beslutsfattande efter fyrk, för att i stället tillämpa ett 

mer konsensusinriktat förfarande med förankring hos i alla fall ett flertal 

av kommunens tongivande män. I laga ordning hade man kunnat hän-

skjuta ärendet till en senare stämma av andra skäl, t.ex. för att det inte var 

anmält på förhand, men inte för att man ansåg sig vara för få närvarande. 

Den lokalpolitiska praktiken kunde alltså fortfarande kräva en bred upp-

slutning per capita, inte per fyrk, för att vissa beslut skulle få legitimitet. 

Vidare är ärendet det enda icke rutinartade under året med en lo-

kal upphovsman – vi har faktiskt t.o.m. två lokalpolitiska aktörer här, 

eftersom kapten Ehinger tydligen anslöt sig till Herlenius. Att bruket inte 

tvekade att agera när det ansågs nödvändigt förvånar inte. Men det hade 

heller inte förvånat om den övriga ortsbefolkningen hade visat en smula 

engagemang på stämman. I stället får man lätt intrycket att brukets när-

varo hade en paralyserande effekt på lokalpolitiken i Nor. Enbart brukets 

46.  Ibid., den 18 november. 
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stora fyrkinnehav gjorde ju t.ex. att några viktigare beslut knappast kunde 

fattas utan dess godkännande, och mycket av det som annars kunde ha 

varit föremål för kommunala överläggningar skötte bruket internt för sin 

del av befolkningen. 

Även för Nors del saknas alltså i stort sett uppgifter om deltagare och ak-

törer på stämman. Det enda vi vet är att patron Herlenius närvarade och, 

uppbackad av kapten Ehinger, agerade i en fråga, samt att häradshövding 

Wikström, såsom stämmans ordförande, närvarade och förde protokoll 

vid samtliga stämmor. I övrigt finns också i vanlig ordning uppgifter om 

vilka som justerade protokollen, och även de hade naturligtvis deltagit på 

sammanträdet, men i allt väsentligt är man återigen hänvisad till de kom-

Jonas Herlenius föddes den 

7 februari 1821 på Bergs säteri 

i Väse. Han flyttade till Nor och 

Edsvalla bruk 1856, där han var 

verksam som brukspatron fram 

till 1864. Därefter verkade han 

som disponent på Storfors herr-

gård tills han 1894 flyttade till 

Göteborg. 

Bildkälla: Karlstads kommun-

arkiv, C. E. Nygrens porträtt-

samling. 
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munala förtroendeuppdragen och deras fördelning för att skapa sig en 

bild av vilka det var som bar upp den lokala självstyrelsen. 

Dessa var 62 till antalet. 28 av dem (45 %) innehades av 17 av kom-

munens bönder, medan 11 ståndspersoner ombesörjde de resterande 34 

uppdragen. Av de hittills behandlade kommunerna var allmogerepresen-

tationen således lägst i Nor. Jämfört med Karlstad (49 %) och Alster (48 

%) är dock skillnaderna små, men det är en bit upp till Väses 60 %. Med 

hänsyn till den stora andelen frälsejord i kommunen, och till den relativt 

sett lilla jordbruksnäringen, borde väl detta vara i sin ordning. Men en 

mycket iögonfallande sak är att Edsvalla brukssamhälle, med undantag för 

patron Herlenius, över huvud taget inte var representerat bland de kom-

munala förtroendemännen. I och med det försvann 37 % av fyrkägarna, 

och därmed en ungefär lika stor andel av rekryteringsunderlaget, från den 

lokalpolitiska arenan. Den låga allmogerepresentationen förklaras i stället 

av att många possessionater och patroner från mindre bruk tog aktiv del 

i de kommunala göromålen, och att skillnaden i uppdragskoncentration 

mellan bönderna och ståndspersonerna var så stor. 

Vad gäller den kvalitativa fördelningen av uppdragen följer Nor i vik-

tiga delar samma mönster som Alster, Karlstad och Väse. Exempelvis fyll-

des samtliga ordförandeposter av ståndspersoner, samtidigt som supple-

antposterna till största delen tillsattes av allmogemän. I likhet med Alster, 

men i motsats till Karlstad och Väse, dominerade ståndspersonerna också 

i kommunalnämnden. Även Nor hade en ganska jämn fördelning av upp-

dragen i de övriga ekonomiskt viktiga organen, om än inte i lika stor ut-

sträckning som Väse. Allmogen hade t.ex. ordinarie representanter i både 

taxeringsnämnden, sparbankskommittén och bevillningsberedningskom-

mittén, men de saknade representation i markegångsnämnden och bland 
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revisorerna. Ståndspersonerna å sin sida hade naturligtvis en god repre-

sentation i samtliga organ. Däremot kan man i Nor inte se någon skillnad 

mellan grupperna i de personliga uppdrag som delades ut. Till stor del 

beror väl detta på att inga extraordinära behov uppstod under året, men 

samtidigt noterar man att patron Nordström återfinns som den ena av de 

två sexmän som utsågs detta år. Då sexmannasysslan tills ganska nyligen 

hade varit förbehållen bondeståndet, och därför knappast hade den högsta 

statusen hos ståndspersonerna, hörde det inte till vanligheterna att bruks-

patroner åtog sig detta uppdrag.47 

Fördelningen av förtroendeuppdrag mellan allmogemän och stånds-

personer innebar att uppdragskoncentrationen var betydligt högre för den 

senare gruppen (3,1 förtroendeuppdrag per person jämfört med 1,6 för 

allmogemännen). Detta beror till stor del på det förhållandet att fem av de 

sex mest anlitade kommunalmännen rekryterades från de högre samhälls-

klasserna. Till denna lokalpolitiska elit, med fyra till fem uppdrag vardera, 

hörde kaptenen och riddaren Carl Nordenankar, possessionaten Gustaf 

Nilsson i Lillerud48 (som startade sin självständiga bana som brukare av 

ett stycke jord under hemmanet Åsen i Gillberga 1841), patron Carl Oskar 

Löwenhielm, häradshövding Carl Wikström (som var ordförande både på 

stämman och i kommunalnämnden) och brukspatron Jonas Herlenius 

från Edsvalla bruk. Allmogens representant i denna prominenta skara, 

nämndemannen Lars Daniel Andersson i Utterud, var en man vars pon-

dus sträckte sig långt utanför kommungränsen. Snart skulle också hans 

politiska inflytande göra det, då han valdes till riksdagsman för bonde-

ståndet något år senare. 

47.  Valbarhetsgrunden för sexmannauppdraget, som är att betrakta som ett lokalt 
ordningsmannauppdrag, ändrades under 1800-talets första hälft till att utgå från jordä-
gande istället för ståndstillhörighet. Det vanliga var dock, som sagt, att uppdraget stan-
nade hos bönderna. Men det finns också exempel på att även kvinnor valdes till sexmän 
under senare delen av 1800-talet. 
48.  Gustaf Nilsson skulle i andra sammanhang kunna räknas till allmogen – i riks-
politisk mening hörde han t.ex. till bondeståndet. Här har jag dock låtit titulatur och 
social status i lokalsamhället styra, och på kommunalstämman i Nor räknades han till 
ståndspersonerna, tillsammans med bl.a. de två andra possessionaterna Löwenhielm 
och Nordström, om än kanske inte i alla sammanhang jämställd med dem. 
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Häradshövdingen, regementsauditören och kommunalstämmans ordförande 
Bengt Johan Carl Wikström på Trossnäs (överst till vänster), 
kaptenen och riddaren Carl Nordenankar på Norra Varpnäs (överst till höger), 
patron Carl Oskar Löwenhielm på Malma (nederst till vänster) och 
nämndemannen Lars Daniel andersson i Utterud (nederst till höger). 
Tillsammans med Herlenius och Gustaf Nilsson i Lillerud utgjorde de den 
lokalpolitiska eliten i Nors kommun 1863.
Bildkälla: Karlstads kommunarkiv, C. E. Nygrens porträttsamling.
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Segerstad
Segerstad var en liten kommun, både till ytan och invånarantalet. 1871 de-

lade 1333 segerstadsbor på 64 km² direkt söder om Nor, och befolknings-

tätheten var därmed genomsnittlig i området (21 inv./ km²). Sedan 1860 

hade befolkningsutvecklingen nästan stått stilla (+23 inv.). 

Kommunens ekonomiska förutsättningar var däremot betydligt sämre 

än genomsnittets. Segerstadsbornas sammanlagda bevillningssumma låg 

1871 på 280,80 riksdaler, eller 21 öre per invånare, vilket var lägst respek-

tive näst lägst i hela Karlstadsområdet. Det låga skatteunderlaget tvingade 

i sin tur upp kommunalskatten till den näst högsta i området, 90 öre per 

fyrk 1874 (det första året vi har kommunal finansstatistik för). Jämfört 

med grannkommunen Nors fyrkägare, vilka tack vare bruket kom lindri-

gast undan, betalade segerstadsbon 84 % mer i skatt för sitt fyrkinnehav. 

Endast i Östra Fågelvik hade man det värre, där man betalade 1 riksdaler 

och 10 öre per fyrk, eller 124 % mer i kommunalskatt än i Nor (genom-

snittet för kommunerna i Karlstadsområdet låg på 68 öre per fyrk).49 

Vad gäller näringsstrukturen var Segerstad den mest homogena och 

den mest utpräglat agrara av våra kommuner. Effekterna av fyrkräknings-

reformen borträknad drogs 90 % av kommunens fyrkar ur jordbruksnä-

ringen. Denna dominans berodde inte enbart på avsaknaden av större 

bruk och industrier, utan också på att kommunen i ovanligt hög grad var 

uppodlad. Både i relation till ytan och till invånarantalet var jordbruks-

näringen överlägset störst i Segerstad. Där gick det 0,41 mantal per km² 

och 19,9 per 1000 invånare (1860 års befolkningsstatistik), medan det i 

de övriga kommunerna i genomsnitt gick 0,20 mantal per km² och 10,0 

per 1000 invånare. Den mantalssatta jorden uppgick i Segerstad till 26 

1/24 mantal, fördelade på 5 mantal krono-, 8 7/8 mantal skatte- och 12 1/6 

49.  Dessa siffror måste dock tolkas med viss försiktighet. Kommunerna var små och 
deras budgetar likaså, vilket gjorde utdebiteringen känslig för tillfälliga konjunkturer 
och investeringar. 



94

mantal frälsehemman. Som synes dominerade frälsejorden, och av denna 

hörde 6 4/12 mantal till kommunens sex säterier (Aspberg, Bråte, Norra 

Edsberg, Hanevik, Åsunda och Åsundatorp) och 11/12 mantal till rå- och 

rörshemmanen Busken, Landviken och Tolstorp.50 Kommunen utmärktes 

alltså inte bara av sin stora jordbruksnäring, utan också av det stora in-

slaget av godsdrift. Detta innebär ju också att jordbruksnäringen i sig var 

tämligen differentierad. 

Det stora godsinslaget bidrog till att Segerstad, trots att det var en 

fattig jordbrukskommun, inte hörde till de mer jämlika kommunerna i 

fråga om fyrkarnas fördelning bland röstägarna. Endast 87 % av röstä-

garna hade poster på upp till 100 röster, vilket näst Karlstads landskom-

mun var lägst i området. Att sedan hela 12 % av röstägarna hade över 2 % 

av rösterna vardera, beror snarare på att det totala fyrktalet i kommunen 

var så litet (minst i Karlstadsområdet faktiskt) än på att det fanns många 

välbärgade segerstadsbor. Den största enskilda fyrkposten i Segerstad var 

på 545 fyrkar, vilket där gav 10,2 % av rösterna. Ett sådant fyrkinnehav 

svarade mot en försvarlig inkomst eller förmögenhet var man än bodde, 

men i t.ex. Nor eller Grava motsvarade det bara 2,5 % av rösterna. 

I Segerstad hölls elva stämmor 1863 och på dessa behandlades 26 ärenden. 

Ett av dem, som gällde den nya landsvägens dragning mellan Näs och 

Grums härader, och som engagerade åtskilliga kommunalmän, var dock 

uppe till behandling fyra gånger under året. Egna kommunala angelägen-

heter, utöver val av förtroendemän och ekonomisk förvaltning, var det 

emellertid ont om även här. 

En i högsta grad intern angelägenhet, som väl illustrerar den stora 

50.  Rå- och rörshemman tillhörde ett säteri och låg inom den bys gränser, dess ”rå och 
rör”, som sätesgården var belägen i, och de åtnjöt samma förmåner som säteriet. Vad 
kronan sålunda efterskänkte i form av skatter, utskrivningar och andra bördor kunde 
godsägaren i stället tillgodogöra sig genom dagsverken och andra pålagor. För landbon, 
torparen, eller annan på rå- och rörshemmanet bosatt arbetskraft, var det med andra 
ord inte så särdeles förmånligt.
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skillnaden mellan dagens och gårdagens högsta beslutande kommunala 

församlingar, var dock huruvida herr Gustaf Ronge på Hanevik skulle få 

ta de överblivna bräderna från det vedskjul han åtagit sig att uppföra till 

kyrkovaktarens behov, som ersättning för de timmerstockar han skänkt 

bygget. Det är naturligtvis otänkbart att kommunfullmäktige idag skulle 

fördjupa sig i sådana spörsmål, men i kommunernas barndom var detta 

inget märkvärdigt alls. Den kommunala organisationen var, särskilt på 

landsbygden, näst intill obefintlig, och någon tjänstemannaförvaltning att 

tala om växte inte fram förrän långt in på 1900-talet. Beslutsmakten var 

därmed i bokstavligaste mening fast förankrad på stämman (eller i full-

mäktige om sådan hade valts), och stämmodeltagarna eller de förtroende-

valda fick länge verkställa sina egna beslut. Just den här specifika frågan 

borde emellertid inte kommunalstämman i Segerstad ha befattat sig med 

i alla fall, då den egentligen var en angelägenhet för kyrkostämman. Men 

som segerstadsborna hade valt prästen till ordförande i kommunalstäm-

man, var det väl både svårare och mindre meningsfullt att hålla isär de 

nya myndigheterna. Hur som helst gav man herr Ronge tillåtelse att fritt 

förfoga över bräderna. Det sämre virket, slog man samtidigt fast, skulle 

kyrkovaktare Gustafsson använda till sakristians uppvärmning, och de 

överblivna slanorna till att inhägna sin potatishage. 

Den andra helt internt uppkomna frågan man hade att ta ställning 

till gällde en insamling av frivilliga gåvor till byggnadshjälp åt den avlidne 

dagkarlen Erik Stenssons änka, Ingrid Bengtsdotter i Östra Kärre. 

Mannen hade neml. i lifstiden inköpt en förpantningslott och 

börjat derstädes uppföra en stugubyggnad, hvilken han dock 

icke hann få färdig innan han sjuknade och dog, och då enkan 

med 2ne minderåriga barn är alldeles utfattig, lofvade sockne-

männen att behjerta detta vid insamlingen.51

51.  KKA, Segerstads kommun 1863–1951, kommunalstämman, A1:1, protokoll 
den 18 maj.



96

Ärendet påminner en hel del om när torpare Olsson i Alster   (han som 

förlorade sin enda ko i kalvning) bad om tillåtelse att få samla in gåvor till 

sig och sina fem barn. Naturligtvis ser vi här, liksom i Alster, utslag av ren 

medmänsklighet. Men den här typen av frågor låg så nära den kommunala 

fattigvårdens ansvar att de även måste ses i ljuset av vad ett nekande hade 

inneburit för kommunalmännen; förr eller senare hade man nog tvingats 

bistå Ingrid och hennes barn i alla fall, och utsikterna att klara sin försörj-

ning var givetvis större om man åtminstone hade någonstans att bo. Och 

faktum är att principerna för den här frivilliga välgörenheten mycket tätt 

följde dem som gällde för den offentliga fattigvården. Det fanns nämligen 

fler hjälpsökande som hade anmält sig vid samma stämma, men deras 

anhållanden avslogs, ”då de voro fullt arbetsföra och friska”.52 

I övrigt kan man notera att hushållningssällskapets förslag om sock-

ensparbanker föll i god jord också hos Segerstads stämmodeltagare, vilka 

enhälligt förklarade att ”en sådan utvidgning af Sparbankens verksamhet 

böra blifva af största gagn för orten och isynnerhet för de arbetande klas-

serna”53. Annars var det som sagt inte mycket som pockade på stämmans 

uppmärksamhet under året. 

 

Sättet som man tog ställning till sockensparbanken på, i uttalad konsensus, 

var mycket typiskt för segerstadsbornas sätt att fatta beslut och för den 

politiska kultur som rådde på stämman. I ingen av de hittills behandlade 

kommunerna var strävan efter enighet i beslutsfattandet så markerad som i 

Segerstad. Formuleringar som ”enhälligt utsedde”, ”förklarade enhälligt”, 

”yttrade enhälligt” och ”beslutade enhälligt” är vanliga i protokollen, sär-

skilt i frågor som förpliktade till något och där oenighet således kunde för-

svåra beslutets genomförande. Inte heller förekommer det några som helst 

52.  Ibid.  52. 

53.  Ibid.
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avvikande meningar i protokollen, och definitivt inga omröstningar. Lite 

hårddraget kan man säga att det officiellt endast fanns en aktör på kom-

munalstämman i Segerstad – ”socknemännen”. Med reservation för den 

svaga empiriska grund vi står på här tycks alltså Segerstadsborna ha haft 

mycket svårt att anamma den mer borgerliga politiska kultur, med erkän-

nande av konflikter och majoritetsbeslut, som växte fram i lagstiftningen 

under 1800-talet, och som är mycket tydligt uttryckt i 1862 års kommu-

nalförordningar. Är man intresserad av vilka det var som byggde upp den 

lokala självstyrelsen i Segerstad 1863 är man med andra ord även här ute-

slutande hänvisad till de förtroendeuppdrag som utsågs på stämman. 

Segerstad var en liten kommun, befolkningsmässigt endast något stör-

re än Karlstads landskommun. Antalet förtroendeuppdrag var också bara 

något fler än i Karlstad, men avsevärt färre än i de större kommunerna 

Alster, Väse och Nor. Av Segerstads 42 förtroendeuppdrag 1863 tillsattes 

20 av sju ståndspersoner och 22 av nio bönder. Förutom i Segerstad var 

det av de ovannämnda kommunerna bara i Väse som allmogen hade fler 

förtroendeposter än ståndspersonerna. I både Väse och, i än högre grad, 

Segerstad var också jordbruksnäringen mer framträdande än i de övriga 

kommunerna. Båda kommunerna, och särskilt Segerstad, hade dock för-

hållandevis många säterier, och även ett och annat ofrälse gods, och Väse 

hade även gott om högre militärer som var lokalpolitiskt aktiva. Däre-

mot fanns det få bruk i bägge kommunerna, och ännu färre lokalpolitiskt 

engagerade patroner, vilket bidrog till böndernas kvantitativt sett starka 

ställning. I Segerstad var också uppdragskoncentrationen bland de be-

trodda allmogemännen hög, nästan lika hög som bland ståndspersonerna 

(2,75 resp. 3,1 uppdrag per person), vilket bekräftar att man utnyttjade 

allmogeresurserna flitigt. 
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Som redan framgått tycks det ha varit ytterligt svårt för allmogemän 

att komma åt de riktigt inflytelserika posterna i den lokala självstyrelsen.54 

Agrarkommunen Segerstad utgör därvidlag inget undantag; samtliga 

kommunens ordförande- och vice ordförandeposter innehades av stånds-

personer. Liksom i de ovan behandlade kommunerna var bönderna i stäl-

let mycket talrika bland suppleanterna, med tio av elva poster. Segerstads 

bönder knep dock även merparten av de ordinarie ledamotsplatser, och 

garanterades därigenom ett stort inflytande över flera kommunala bestyr. 

Fördelningen av de ekonomiskt betydelsefulla posterna mellan allmo-

gen och ståndspersonerna var inte lika jämn som i Väse, men allmogen 

i Segerstad hade trots det en något högre andel av ledamotsposterna än 

deras bröder i Alster, Karlstad och Nor. De saknade dock ordinarie repre-

sentation både i sparbankskommittén och bland revisorerna. Beträffande 

de personliga uppdrag som delades ut under året gjordes det även i Seger-

stad skillnad mellan bönder och herremän. Mindre ansvarsfulla uppgifter 

svarade bönderna för, medan ståndspersonerna bl.a. hade att förhandla 

om den nya landsvägens dragning och att vaka över efterrättelsen av KB:s 

stadgar rörande fisket. 

Sett till antalet förtroendeuppdrag framträder i Segerstad, liksom i 

Väse, en lokalpolitisk elitgrupp som till lika delar bestod av bönder och 

ståndspersoner. De fyra mest anlitade segerstadsborna, med fyra till sex 

kommunala uppdrag vardera, var 1863 löjtnant Jan Knut Berggren på As-

pberg (bl.a. kommunens ombud för överläggningar i landsvägsfrågan, le-

damot i sparbankskommittén och revisor), patron Claes August Berg på 

södra Edsberg (bl.a. ordförande i kommunalnämnden, vice ordförande 

i kommunalstämman och ledamot i bevillningsberedningskommittén), 

54.  Detta mönster bekräftas också av Gustafsson, och för 1840-talet även av Tiscornia (se 
ovan). I sin undersökning av sex mälardalskommuner fokuserar Gustafsson dock enbart 
på socken-/kommunalstämman och -nämnden. För sockennämndens del kan han dock 
konstatera att ordförandeskapet, efter att från början (d.v.s. från 1843) ha varit en själv-
klar uppgift för ståndspersoner, under 1850-talet ganska ofta innehades av allmogemän. 
Vid kommunernas inrättande 1863 återgick ordförandeskapet till ståndspersonerna, för-
modligen då man kunde anta att nämnden skulle få mer betydelsefulla förvaltningsupp-
gifter i den nya ordningen. 
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hemmansägare Carl Carlsson i Segerstaby (bl.a. ledamot i taxeringskom-

mittén, valman för val av landstingsman och flera suppleantposter) och 

häradsdomaren, kyrkovärden och hemmansägaren Swen Andersson i Öst-

ra Kärra (ledamot i bevillningsberedningskommittén, kommunalnämn-

den och taxeringskommittén m.m.). I fråga om uppdragens mer kvali-

tativa innehåll kan dock Carl Carlsson knappast mäta sig med de övriga, 

och ingen med patron Berg.

 

Nyed

Nyed låg tillsammans med Älvsbacka längst norrut av landskommunerna. 

Både befolkningsmässigt och särskilt till ytan var Nyed den största kom-

munen i området (Karlstads stad inräknad). 1871 hade Nyed 5427 invå-

nare, och sedan 1860 hade kommunen då ökat sin befolkning med 6,4 %. 

Kommunens väl tilltagna areal gjorde dock att befolkningstätheten var 

relativt låg (17 inv./ km²). 

Den totala statliga bevillningen för Nyed var år 1871 1353,95 riksdaler. 

Utslaget per invånare ger det en genomsnittlig bevillning på 25 öre, vilket 

är klart lägre än genomsnittets 34 öre. Trots att kommunen alltså inte 

hörde till de rikare i Karlstadsområdet var den kommunala utdebiteringen 

på 53 öre/fyrk förhållandevis låg. Möjligen berodde detta på de många 

bruken som gav arbetstillfällen för kommunens jordlösa, vilket bör ha 

minskat trycket på fattigvården.  

Fyrkarnas fördelning på jordbruk och övriga näringar var mycket 

jämn i Nyed. Omräknat efter 1863 års fyrkräkningsregler kom 53 % av 

fyrkarna från jordbruket och 47 % från andra beskattningsföremål. Man 

kan på goda grunder anta att det var bruksnäringen som stod för merpar-
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ten av de senare fyrkarna, för det fanns nämligen gott om järnbruk i Nyed 

vid den här tiden som sysselsatte många lantarbetare med körslor, kolning 

och annat. Sannolikt var bruksnäringen ännu större 1863 än vad de om-

räknade siffrorna från 1871 gör gällande, eftersom ”bruksdöden” härjade 

hårt i Värmland vid den här tiden.  

Den mantalssatta jorden uppgick i Nyed till 26 7/12 mantal, vilket 

med hänsyn till kommunens befolkning inte var särskilt mycket. Grava 

och Väse, som befolkningsmässigt kunde mäta sig med Nyed, hade 41 

1/12 resp. 49 16/24 mantal, och Grava hade dessutom väl så stora nä-

ringar vid sidan av jordbruket som Nyed hade. Mantalet fördelade sig på 

252349/388080 krono-, 25 22541/388080 skatte- samt 7/8 frälsehemman. 

Skattejorden dominerade således fullständigt, och den tycks i huvudsak ha 

brukats i tämligen små enheter. Bl.a. tyder det låga genomsnittliga antalet 

fyrkar per röstägare (33 stycken) på detta. 

Några säterier fanns det inte i Nyed, men däremot, som sagt, en hel 

del bolag och bruk. I relativa tal saknades dock verkligt stora fyrkägare. 

Den största enskilda fyrkposten bestod av 1179 fyrkar, vilket i Nyed mot-

svarade 5,7 % av rösterna. Istället hörde Nyed till de kommuner med 

jämnast fördelning av det lokalpolitiska inflytandet bland röstägarna. 97 

% av dem hade mellan 1 och 100 röster, och endast 1 % hade över 2 % av 

det totala rösttalet. Även sett till andelen röstberättigade invånare var för-

delningen jämn – med den tidens mått vill säga. 11,7 % av befolkningen 

hade kommunal rösträtt. 

Den lokalpolitiska aktiviteten i Nyed år 1863 var kvantitativt sett mycket 

intensiv. Stämman sammanträdde inte mindre än 15 gånger och handlade 

83 ärenden. En stor del av stämmans arbete upptogs här, liksom i de öv-
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riga landskommunerna, av valärenden, ekonomisk förvaltning och frågor 

av mer rutinmässig art. Jämfört med de andra kommunerna är det dock 

frapperande hur hårt man höll på det formella i Nyed. Beslutsfattande och 

ärendehandläggning skedde här helt enligt reglerna (eller man vinnlade 

sig åtminstone om detta, fastän alla inte var överens om hur framgångs-

rika man var i den saken), och protokollen är omsorgsfullt förda och, med 

några få undantag, höggradigt informativa. Paragraferna är alltså inte bara 

många utan också väldigt långa, vilket gör att man får en utmärkt inblick 

i tidens stämmoverksamhet. 

Två saker bidrog särskilt till den stora ärendemängden i Nyed: träto-

girigheten bland kommunens bruksherrskap och det märkliga beslutet att 

neka kommunalnämnden, som också var kommunens fattigvårdsstyrelse, 

egen beslutanderätt i fattigvårdsärenden. Det sistnämnda beslutet togs 

den 25 april och fram till dess fungerade fattigvården som överallt annars, 

d.v.s. beviljande och nekande av understöd verkställdes av fattigvårdssty-

relsen. Kommunalnämnden i Nyed ville emellertid plötsligt och av oklar 

anledning ha denna beslutsmakt formellt överförd till sig av stämman. 

Hur stämman sedan resonerade när den avslog förslaget är höljt i dunkel 

och fullständigt obegripligt. Sannolikt ångrade de sig ganska snart. Däref-

ter gick nämligen en hel del av stämmans tid och kraft åt till att handlägga 

en hel mängd understödsansökningar och andra fattigvårdsärenden. Vad 

kommunalnämnden sysselsatte sig med under tiden ska inte utforskas här, 

men dess arbetsbörda torde i alla händelser ha minskat avsevärt. 

I fråga om konfliktnivån på Nyeds kommunalstämma kan man säga 

att den politiska kulturen var mycket tillåtande. Här märks inte mycket 

av det konsensusideal som präglade stämmoarbetet i framför allt Seger-

stad; men så fanns det också gott om representanter för mer kapitalistiskt 
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inriktade näringar i Nyed, som var mer vana vid en borgerlig offentlighet 

och vid att driva igenom sin vilja i olika sammanhang. I Nyed lämnades 

inte mindre än 13 reservationer mot stämmans beslut, tre gånger fick man 

gå till omröstning för att utröna stämmans mening och vid fyra tillfällen 

överklagades besluten till KB eller till Kungl. Maj:t. Meningsskiljaktighe-

terna stod nästan uteslutande bruksherrskapet för, särskilt bruksförvaltare 

C. Magnusson och brukspatron Bengt Reinhold Lennartson på Lindfors 

respektive Norums bruk. Dessa båda herrars missnöje med stämman var 

i det närmaste total, och de konflikter som skapades ur detta missnöje 

överskuggade all annan oenighet och genomsyrade mycket av det lokal-

politiska arbetet under året. Även om det finns mycket man skulle kunna 

ta upp om det första verksamhetsåret i Nyed, bl.a. ett intressant exempel 

på tidig interkommunal samverkan, satte konflikterna en sådan prägel 

på stämmoverksamheten att det i det här fallet är motiverat att fokusera 

särskilt på dem. 

Efter en stapplande inledning för den nya kommunen, där man först 

efter omröstning kom fram till att det var kommunalstämman, och inte 

den upphörda sockenstämman, som skulle sammanträda, blev man ge-

nast oense om en del detaljer i fyrktalslängden. Huvudpersonerna var de 

ovannämnda, Magnusson och Lennartson, samt brukspatron Jacob Fred-

rik Geijer, även han på Lindfors, och konflikten gällde just de fyrkar som 

hörde till Lindfors bruk. 

Bruksförvaltare Magnusson ansåg nämligen att han borde ”vara röst-

berättigad och att vid Kommunalstämman föra talan för allt hvad Lindfors 

intressenter och deras egendom rörer”.55 Till stöd för sin tes visade Mag-

nusson upp en fullmakt från brukspatronerna C. F. Bergstedt och B. R. 

Lennartsson samt ett protokollsutdrag från Lindfors bolagsstämma den 

55.  KKA, Nyeds kommun 1863–1951, kommunalstämman, A1:1, protokoll den 
26 januari 1863.
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28 augusti 1862, som angav att han fr.o.m. den 1 november samma år var 

antagen som disponent för ovannämnda brukspatroners 11/18 av Lindfors 

bruk, och att han hade att bevaka alla deras intressen i bolaget. Tillsam-

mans med ett utslag från häradsrätten (som inte vidare refereras i stäm-

momaterialet) av den 10 januari 1863, menade bruksförvaltaren att dessa 

handlingar gav honom makt över Lindfors samtliga fyrkar. 

Patron Jacob Fredrik Geijer, som ägde de resterande 7/18 av bruket, 

var emellertid av en annan åsikt. Han hävdade att bolaget för hans del var 

upplöst sedan den 1 november året innan, och var därför av den uppfatt-

ningen att han skulle vara skattskyldig och röstberättigad för sina andelar 

av Lindfors bruk. Stämman, och inte minst dess ordförande Kristopher 

Wilhelm Geijer, som alltså också var medlem av den inflytelserika bruksä-

garsläkten, gick på J. F. Geijers linje och ansåg det vara riktigast att låta 

honom rösta för vad som var hans rättmätiga egendom. Magnusson och 

Lennartson reserverade sig mot beslutet och så var det hela igång. 

Att det just var fyrktalslängden som var tvistefröet var särskilt olyck-

ligt eftersom denna utgjorde grunden för stämmans beslutsmakt. En ifrå-

gasatt fyrktalslängd kunde därför användas för att undergräva stämmans 

auktoritet, och att så skulle komma att ske kunde man nog ana redan 

samma dag. Fyra paragrafer och tre reservationer senare skulle nämligen 

fyrktalslängden läsas upp och tillfälle ges till korrigeringar i enskilda delar. 

När detta var gjort och inga vidare anmärkningar mot den kvarstod, god-

kändes längden. Men då, sent omsider, begärde plötsligt herr Magnusson 

att få en reservation antecknad till protokollet. Ordförande Geijer, som 

blev uppenbart förvånad, undrade vad meningen med denna reservation 

var, varpå bruksförvaltaren efter en stunds funderande kom fram till att 

han reserverade sig mot hela fyrktalslängden. Patron Lennartson tyckte 
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att detta var klokt och förenade sig med sin förvaltare. Senare besvärade 

de sig också över fyrktalslängden hos KB. 

Redan vid nästa sammanträde den 18 februari 1863 uppstod problem 

med anledning av detta. Stämman hade då att förrätta en del val, vilket 

både Lennartson och Magnusson reserverade sig mot med hänvisning till 

att fyrktalslängden var överklagad. Enligt deras mening hade inte stäm-

man mandat att fatta sådana beslut så länge inte fyrktalsfrågan var slut-

giltigt avgjord. Efter omröstning beslutade man att genomföra de utlysta 

valen i alla fall. Lennartson och Magnusson vägrade att delta i dessa, och 

svarade med att överklaga även detta ärende till KB. 

Inför sammanträdet den 14 mars hade ordförande Geijer från KB fått 

sig tillsänt Magnussons och Lennartsons besvär över fyrktalslängden, till-

sammans med en uppmaning till stämman att inkomma med en förkla-

ring över detsamma. Ordföranden hade redan sammanställt en förklaring 

å stämmans vägnar, som lästes upp och godkändes, och som är intressant 

på flera sätt. Inte minst därför att konflikten här framträder mer ohöljd 

än vad den gör i paragraftexterna. Enligt K. W. Geijer, och formellt även 

stämman, var Magnussons och Lennartsons besvärsskrift inget annat än 

ett kuppförsök, genom vilket man inte bara försökte tillvälla sig J. F. Gei-

jers fyrkar för egendom, utan även för inkomst av kapital och arbete, samt 

försökte få honom avsatt som vice ordförande i kommunalnämnden och 

-stämman. Hur detta skulle gå till framgår inte, men stämmans, eller mer 

precist K. W. Geijers, reaktion på denna del av besvärsskriften är väl värd 

att återge i sin helhet: 

Häröfver torde Kommunalstämman icke behöfva något yttra, 

vill det icke eller, på det att åtlöje ej må blandas i en sak, som 

nog eger en allvarsam sida. Det må dock sägas, att det war all-
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deles oväntadt, att besväranden skulle vidröra den omständig-

heten, att Brukspatronen J F Geijer är vald till v Ordförande i 

Nyed samt Ordförande i Brattfors uti såväl Kommunalstämma, 

som Kommunalnämnd, ty detta är ett obestridligt och hedrande 

wittnesbörd om det medborgerliga förtroende, han eger uti de 

samhällen, hvilkas medlem han är, och borde inglunda föranleda 

försöket att göra honom politiskt omyndig.56 

Av denna utläggning framgår ett par saker om det lokalpolitiska livet 

under den tidigkommunala tiden som åtminstone parentetiskt bör lyf-

tas fram. Dels berörs de ifrågavarande kommunala uppdragens status i 

lokalsamhället, visserligen förmedlat av en som själv var ordförande både 

i kommunalnämnden och på stämman. Om man får tro Geijer, vilket 

man nog på det stora hela kan göra (särskilt ifråga om ordförandeskapet 

på stämman), inser man lätt varför det var så svårt för andra än stånds-

personer att komma i besittning av dessa befattningar: de var statusfyllda, 

och därmed åtråvärda för samhällets ledande skikt. Men framför allt är 

utläggningen intressant eftersom den så tydligt illustrerar en av de direkta 

följderna av att associationstanken fick ett så stort genomslag i kommu-

nalförordningarnas utformning. Enligt denna tanke följde ju inflytandet 

kommunmedlemmarnas bidrag till de gemensamma utgifterna, d.v.s. di-

rekt på, och proportionerligt med, den kommunalskatt var och en erlade. 

Eftersom skattskyldigheten var knuten till den eller de orter där man hade 

sitt näringsfång, och inte som idag till den ort där man är folkbokförd, 

var ofta godsherrar, brukspatroner och possessionater, som många gånger 

hade sina verksamheter utspridda på flera egendomar i olika kommuner, 

medlemmar, röstberättigade och valbara i flera kommuner samtidigt. För 

ståndspersonerna slutade alltså inte alltid det lokalpolitiska inflytandet 

  56.  Ibid., den 14 mars 1863.
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och engagemanget vid kommungränsen, utan det fortsatte ofta nog in i 

angränsande, eller mer fjärran belägna, kommuner. Detta kan för en mo-

dern betraktare tyckas underligt, men det var mycket konsekvent: liksom 

man hade inflytande i de bolag som man var verksam och investerade i, 

skulle man ha inflytande i de kommuner som man var verksam och in-

vesterade i. 

K. W. Geijer avslutade sedan stämmans svaromål i tron att ha

tillräckligen lagt i dagen beskaffenheten af besvärandens yrkan-
de, insinuation och förmenande, och enär med hela besvärsskrif-
ten intet annat syfte rimligen är att finna, än det att genom brist 
på fastställd röstlängd möjligen hålla stämman i overksamhet, 

hoppades han att KB snarast skulle avgöra frågan och ”gifva åt församling-

ens röstlängd den sanction, hvilkens saknad nu användes till att lägga hin-

der för werkställigheten af åtskilligt, som behöfver komma till stånd inom 

Kommunen.57

Exakt två veckor senare hade stämman att avge förklaring över herrar-

na Magnussons och Lennartsons besvär över valärendena den 18 februari. 

Även i denna sak hade K. W. Geijer förberett ett svaromål som lästes upp 

och godkändes, med ett par tillägg. När KB slutligen avgjorde frågorna 

gick han uppenbarligen i bägge fallen på stämmans linje, för den 6 sep-

tember sammankallades kommunalstämman för att ta del av, och avge 

svaromål över, Magnussons till Kungl. Maj:t ingivna besvär över KB:s 

utslag. Under processens gång blir det allt mer tydligt att striden i prakti-

ken stod mellan Magnusson/Lennartson och Geijrarna – men så bottnade 

den ju också i konflikten mellan Lindfors intressenter. Ordförande Geijer 

hade visserligen inte förberett någon försvarsskrift denna gång, men istäl-

let befullmäktigades han att å stämmans vägnar avge förklaring över Mag-

  57.  Ibid.
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nussons besvär. Emot detta beslut reserverade sig brukspatron Lennartson 

i det han ansåg att svaromålen först skulle underställas stämman. Men 

då Lennartson tidigare hade varit med och överklagat ärendena hos KB 

ansågs han av de övriga stämmodeltagarna vara jävig, och hans reservation 

underkändes därför. 

Ärendena återkom sedan aldrig till stämman, och man får därför anta 

att även Kungl. Maj:t avgjorde frågorna till stämmans favör. Därmed fick 

emellertid inte stämman någon arbetsro. Under tiden dessa ärenden var 

överklagade till högsta instans gav sig nämligen Magnusson i kast med 

att försöka omdana kommunens fattigvård, vilket gav anledning till en ny 

Brukspatron Kristopher Wilhelm Geijer på 
Fösked, ordförande på kommunalstämman 
och i kommunalnämnden i Nyed. Flyttade 
1873 till Karlstad och fortsatte där sin kom-
munalpolitiska karriär som ledamot av 
stadsfullmäktige 1877-83 och ordförande i 
drätselkammaren 1876-78.
Bildkälla: Karlstads kommunarkiv, 
C. E. Nygrens porträttsamling.

Brukspatron Jacob Fredrik Geijer på Lindfors, 
vice ordförande på kommunalstämman och i 
kommunalnämnden i Nyed. 
Bildkälla: Karlstads kommunarkiv, 
C. E. Nygrens porträttsamling.
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följetång av långdragna konflikter och ihärdigt processande som endast 

mycket kortfattat ska relateras här. 

Under det att Magnusson ville reformera fattigvården, ville stämman 

hålla fast vid den gamla ordningen. Magnusson överklagade stämmans 

beslut att låta det gamla fattigvårdsreglementet fortsätta gälla, och på for-

mell grund lyckas han också få beslutet upphävt av både kB och Kungl. 

Maj:t (reglementet skulle godkännas av stämman vart femte år för att vin-

na laga kraft, men det hade man olyckligtvis glömt att göra i Nyed). Vid 

två tillfällen (den 12 december 1864 och den 3 oktober 1865) försökte man 

sedan anta nya reglementen, uppenbarligen utan att tillmötesgå Magnus-

sons önskemål. Han överklagade vid båda tillfällena, och inte förrän den 

31 oktober 1866, tre år efter att frågan först väcktes, kunde fattigvården 

slutligen ordnas för den här gången. Stämman antog då enhälligt(!) det 

senast överklagade reglementsförslaget från den 3 oktober 1865. Men då 

hade både Lennartson, som hade understött det andra överklagandet, och 

Magnusson försvunnit från den lokalpolitiska arenan i Nyed. Lennartson 

hade gått i konkurs och därmed fått en del annat att tänka på samt för-

lorat det mesta av sitt formella inflytande, och Magnusson hade lämnat 

kommunen. Han tog ut flyttattest den 26 oktober 1865 och styrde kosan 

mot Hofmantorp i Kronobergs län. Bäva månde Småland! 

Som synes fanns det alltså ett par mycket färgstarka lokalpolitiska aktörer 

i Nyed under kommunens första verksamhetsår, och tack vare väl förda 

protokoll får vi också ta del av mycket annat, mer reguljärt, deltagande 

och initiativtagande i den lokala självstyrelsen. Vad gäller närvaron på 

stämman är däremot uppgifterna få. Endast vid två tillfällen berörs äm-

net, och båda gångerna sägs närvaron ha varit god. Det är dock svårt att 
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uttala sig om hur representativa dessa uppgifter är för resten av verksam-

hetsåret, eller mer exakt om vad det innebar i kvantitativa termer. 

Utan tvekan har vi i alla fall att göra med en tämligen livlig kommu-

nalstämma, för någon brist på aktiva deltagare var det inte. Som redan 

framgått hann man under året med tretton reservationer och fyra överkla-

ganden, och till detta kan läggas en rad yttranden, anföranden och förslag 

från stämmodeltagarna. Till följd av att stämman under större delen av 

året i praktiken även fungerade som fattigvårdsstyrelse, kom också en hel 

del aktörer in på arenan som egentligen inte hörde dit. Dessa kan knap-

past räknas som lokalpolitiska aktörer eller initiativtagare till egentliga 

stämmoärenden, varför jag bortser från dem här. 

Av alla dem som på något synligt sätt engagerade sig i stämmans ar-

bete, genom yttranden, reservationer, anföranden eller initiativtagande, 

kom endast tre från allmogeskiktet. Det var riksdagsmannen Nils Nilsson 

på Högåsen (som ville säga upp kommunens skjutsentreprenadkontrakt 

med handlanden B. G. Nilsson), hemmansägaren Magnus Jonsson i Up-

perud (som sökte stämmans välsignelse för att ”idka minuthandel med 

brännvin och andra brända och distilerade spirituösa drycker”58) och det 

var kyrkovärden Sven Svensson i Upperud (som försökte få till stånd en 

ändring i fyrktalslängden). I övrigt var det alltså idel ståndspersoner som 

tog stämman i anspråk. Flitigast av dem var naturligtvis Magnusson, Len-

nartson och K. W. Geijer. Magnusson stod ensam för fyra reservationer, 

lika många besvär och ett anförande. Lennartson var inte mycket sämre 

med sina fem reservationer och två besvär. På motståndarsidan, skulle 

man kunna säga, svarade Geijer, delvis i kraft av sitt ämbete, med fyra 

förklaringar över Magnussons och Lennartsons besvär och en reservation. 

Av de sammanlagt 62 förtroendeuppdrag som utsågs under året togs 

 58.  Ibid., den 6 maj 1863. 
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drygt hälften, 33 stycken, i anspråk av kommunens ståndspersoner. Där-

vid följer Nyed samma mönster som övriga kommuner med ett tydligt 

differentierat näringsliv (Alster, Karlstad och Nor). Även i fråga om upp-

dragskoncentrationen följer Nyed samma mönster som de övriga kom-

munerna, med undantag för Segerstad. Ståndspersonernas 33 uppdrag 

ombesörjdes av 12 herrar (2,75 uppdrag per person), medan allmogens 29 

uppdrag fullgjordes av 19 bönder (1,5 uppdrag per person).

Inte heller i Nyed föll några ordförandeposter på allmogens lott; dä-

remot nästan samtliga suppleantposter och även något mer än hälften av 

ledamotsposterna. Liksom i Karlstad, Väse och Segerstad var bönderna 

i majoritet i kommunalnämnden, och liksom i samtliga av de ovan be-

handlade kommunerna i minoritet i de ekonomiska organen (och liksom 

i samtliga utom Väse i kraftig minoritet dessutom). De saknade ordinarie 

representation i bevillningsberedningskommittén och de hade endast en 

representant med i taxeringskommittén, markegångsnämnden och bland 

revisorerna.59 Två av kommunens sex kassor förvaltades dock av allmoge-

män. Tre av dessa sammanlagt fem allmogeuppdrag vilade på den ytterligt 

betrodde riksdagsmannen Nils Nilsson på Högåsen. Med undantag för 

Nils Nilsson var också de personliga uppdrag som gavs till bönderna av 

betydligt enklare och mer prestigelös karaktär än de som anförtroddes 

ståndspersonerna.  

Utifrån stämmans fördelning av förtroendeuppdrag framträder både 

kvalitativt och kvantitativt sett en ganska tydlig lokalpolitisk elit, bestå-

ende av brukspatronerna Kristopher Wilhelm och Jacob Fredrik Geijer, 

kronolänsman och direktören Per Eriksson på Råglanda samt riksdags-

mannen Nils Nilsson (tre ståndspersoner och en bonde således). Mag-

nusson och Lennartson, som var bland de mest aktiva – och definitivt de 

 59.  Någon sockensparbankskommitté utsågs inte i Nyed detta år, men väl året efter. 
Till ledamöter valdes då uteslutande ståndspersoner (komminister Skånberg, ingenjör 
Lindberg och, högst motvilligt, handlanden Pihlgren). 
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mest högljudda – på stämman, hörde alltså inte till de mer inflytelserika 

aktörerna i detta avseende (hur stort deras formella inflytande var vet vi 

ju dessvärre inte, då fyrktalslängderna från denna tid har förkommit). De 

saknade dock ingalunda kommunalt förtroendekapital – Magnusson var 

ledamot i tingshuskommittén och kommunalt ombud vid ett tillfälle, och 

Lennartson var ledamot i taxeringskommittén och suppleant i kommu-

nalnämnden –, men de kunde inte mäta sig med ovanstående herrars sju, 

fyra, sex respektive nio såväl betungande som betydelsefulla förtroenden. 

Hos Geijrarna samlades t.ex. kommunens samtliga ordförandeposter, 

och både Nilsson och Eriksson ansvarade för kommunens ekonomiska 

tillgångar och var ordinarie ledamöter i flera organ. I Alster, där man 

också finner mycket engagemang och många aktörer i protokollen, hörde 

ståndspersonerna i motsvarande elitskara också till de aktiva och drivande 

på stämman. I Nyed var visserligen hela denna grupp aktiv på stämman, 

även allmogemannen Nils Nilsson, men endast K. W. Geijer hörde till 

de mer tongivande gestalterna. Sambandet mellan ett brett kommunalt 

engagemang utanför stämman och ett aktivt deltagande på stämman var 

alltså tydligt även i Nyed, om än inte lika markerat som i Alster.

Östra Fågelvik

Östra Fågelvik var en liten, för området normalt befolkad kommun (23 

inv./km²), belägen direkt öster om Karlstads landskommun östra del, och 

omfattande ett område på ca 85 km² runt den nuvarande tätorten Skatt-

kärr. Invånarantalet var år 1860 1699 personer. Fram till 1871 ökade kom-

munen sin befolkning med 16 % till 1978 invånare, vilket, näst Karlstads 

landskommuns, var den största procentuella befolkningsökningen bland 
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landskommunerna under perioden (befolkningsökningen i Karlstads stad 

låg under samma period på 24 %). 

Att döma av vad kommuninvånarna förmådde erlägga i statlig bevill-

ning var Östra Fågelvik en synnerligen fattig kommun. Blott 321 riksdaler 

och 20 öre kunde kronofogden skrapa ihop, vilket motsvarar 16 öre per 

invånare – klart minst i området. För att finansiera de kommunala åta-

gandena tvingades man till en extremt hög kommunal utdebitering på en 

riksdaler och tio öre per fyrk, vilket naturligtvis gjorde befolkningen ännu 

fattigare. 

Liksom fallet var för Väse har Östra Fågelviks äldsta fyrktalslängder 

överlevt in i vår tid. Därför har vi även här tillgång till exakta uppgifter 

om fyrkarnas ursprung i jordbruksfastighet eller andra beskattningsföre-

mål. Fyrktalslängden ger vid handen att 81 % av fyrkarna drogs ur jord-

bruket 1863, vilket är exakt samma förhållande man får om man räknar 

om uppgifterna i tabell 1, d.v.s. från 1871 års fyrksättning, efter de fyr-

kräkningsregler som gällde för 1863 års längd. Näringsstrukturen i Östra 

Fågelvik tycks därmed ha varit utomordentligt stabil under den här tiden. 

Med 81 % jordbruksfyrkar var Östra Fågelvik, efter Segerstad, den 

mest agrara av landskommunerna. Precis som i Segerstad fanns det också 

betydligt mer mantalssatt jord, både per km² och per 1000 inv., än vad det 

gjorde i de andra kommunerna (0,32 resp. 16,1 mantal i Östra Fågelvik, 

jämfört med 0,22 resp. 11,1 i genomsnitt). Av denna jord, om sammanlagt 

27 1/3 mantal, var 23 1/3 skatte-, 1 ½ krono- och 2 ½ frälsejord. Inget av 

kommunens hemman hade säteristatus. 

Några verkligt stora fyrkägare fanns det inte i Östra Fågelvik. Störst 

var brukspatron C. H. Lennartson (sannolikt den Carl Herman Lennart-

son som var lokalpolitiskt mycket aktiv i Alsters kommun) med 210 fyrkar, 
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vilket i Östra Fågelvik gav hela 6,1 % av rösterna 1863. Efter honom kom 

komminister Bengt Gustaf Ullstrand och Alsters bruk (vars ägor sträckte 

sig en bit in i Fågelvik) med 3,7 %, och därefter kapten G. Hård med 2,9 

%. Som man kan misstänka utifrån kommunens näringsstruktur, jordna-

tur och relativa fattigdom fanns det också en del bönder bland kommu-

nens röststarkaste invånare. Fyra av de åtta största fyrkposterna innehades 

av bärgade, men knappast välbärgade, män och kvinnor (i den mån man 

kan räkna avlidna sådana) ur allmogen. Änkan Anna Lisa Andersdotters 

sterbhus, nämndemannen Jan Petter Pettersson i Stafnäs, Johannes Pers-

son i Björke och Johannes Magnusson i Afverstad hade alla röstposter på 

mellan 2,2 och 2,5 %. I avrundade siffror innebär detta att endast fem av 

158 fyrkägare, eller 3 % av dem, hade röstposter på över 2 % av totalen 

(som tabell 1 visar var förhållandet detsamma 1871), och inflytandet var 

därmed förhållandevis jämnt fördelat. 

Av ärendemängden att döma var lokalpolitiken i Östra Fågelvik tämligen 

livlig; kommunen hörde inte till de större, men behandlade trots det 44 

ärenden på tolv stämmor, vilket näst Nyed (med 83 ärenden på femton 

stämmor) var mest i området. Detta berodde dock till stor del på att kom-

munen i flera avseenden var lite outvecklad, och inte riktigt redo för den 

nya tidens mer formaliserade lokala självstyrelse. Man förstod sig t.ex. 

inte alls på vitsen med den kommunala maktdelningen, där kommunal-

nämnden, även i egenskap av fattigvårdsstyrelse, var tänkt att verkställa 

stämmans beslut. Elva av stämmans ärenden var därför rena fattigvårdsä-

renden, som inte borde ha hanterats där över huvud taget  – särskilt inte 

som Fågelvik, till skillnad från Nyed, i kommunalnämnden hade en fullt 

fungerande fattigvårdsstyrelse, med befogenheter och allt, som samman-
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trädde ett par gånger under året och betade av de ärenden som fanns 

för stunden. Uppenbarligen tyckte man inte att det var så noga vilket av 

kommunens organ det var som handlade fattigvårdsärendena – det var väl 

ungefär samma gubbar som satt i båda i alla fall –, utan det var fritt fram 

att mellan kommunalnämndens sammanträden vända sig till stämman 

med sina bekymmer. 

Även ifråga om de kommunala finanserna var man lite efter sin tid. 

Vid 1863 års ingång tillämpades en blandning av naturaekonomi och 

penningekonomi, där man för mantalsfyrk erlade sin kommunalskatt i 

spannmål och för övriga fyrkar i penningar efter årets markegång. Man 

såg dessutom ingen anledning att upprätta vare sig debiterings- och upp-

bördslängd eller inkomst- och utgiftsstat. Uttaxering och inkassering sköt-

tes istället på något säkerligen praktiskt, men mycket informellt, sätt, och 

kommunens ekonomiska planering hade man i huvudet. Eller mer precist: 

då man inte kände till några nya utgifter för det kommande året ansåg 

man att inkomsterna, precis som föregående år, borde räcka, ”men skulle 

deri något brista tages det ur Komunalkassan, och då den dertill för närva-

rande har tillgång, ansågs ej något inkomst eller utgiftsförslag behöfvas”.60 

Under året blev dock stämman allt mer varse de krav kommunalför-

ordningen ställde på den kommunala förvaltningen, vilket skapade en del 

huvudbry och tog en del ärenden i anspråk. Bortser man från fattigvårdsä-

rendena, som stämman alltså inte borde ha handlagt, och från det arbete 

stämman lade ned på att anpassa kommunen till den nya tiden, kommer 

ärendemängden ned i nivå med de andra kommunernas (frånsett Nyed 

då). Och när man närmare granskar 1863 års stämmoarbete finner man 

heller inte någon särdeles vital lokalpolitik, vare sig ifråga om lokala poli-

tiska initiativ eller i fråga om den politiska kulturen på stämman. I stället 

60.  KKA, Östra Fågelviks kommun 1863–1966, kommunalstämman, A1:1, protokoll 
den 11 januari 1863.
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fastnar man för hur informell och pragmatisk lokalpolitiken var i Östra 

Fågelvik, vilket inte minst det ovanstående vittnar om. I någon mån är 

nog också beslutet att inte inrätta en sockensparbank ett utslag av denna 

pragmatism. Som enda kommun i området är man uttalat ointresserad 

av denna anordning, med hänvisning till att de som önskade begagna sig 

av en sparbanksinrättning, till följd av kommunens närhet till Karlstad, 

kunde göra sina insättningar där. Det var ju praktiskt i alla fall för de 

styrande i kommunen. I själva verket hade varken befolkningen i Alster, 

Grava eller Karlstads landskommun längre till staden än vad invånarna i 

Östra Fågelvik hade. 

Av de övriga ärenden stämman behandlade rörde 18 val till olika upp-

drag och poster, och de resterande hörde nästan uteslutande till det mer 

eller mindre rutinmässiga förvaltningsbestyret. Det enda helt och hållet 

egna initiativ stämman tar under året är att utfärda en varning till kom-

munens drinkare: ”Som vissa personer inom församlingen i drucket till-

stånd öfverhopa menniskor med ovett, ville komunalstämman varna dessa 

att hädanefter uppföra sig anständigt, eljest ställas de under lagens näpst.”61 

Men så var också den allmänna ordningen en viktig kommunal angelä-

genhet. Möjligen bör också kommunalnämndens uttalande den 1 novem-

ber 1863, om att kyrkovaktaren Erik Boström ”ehuru både ordentlig och 

arbetsam, han ej bör taga sin syster, lifstidsfången Maria Boström hvarken 

i tjenst eller laga försvar”62, snarare förstås som en ordningsfråga än som 

förebyggande fattigvård. 

Den politiska kulturen i Östra Fågelvik påminner mycket om den i Se-

gerstad. Konflikter och meningsskiljaktigheter förekom inte på stämman, 

åtminstone inga formella (reservationer, voteringar och besvär) som er-

61.  Ibid., den 3 okotober 1863.
62. Ibid., kommunalnämndens protokoll den 1 november 1863 (ingår i kommunalstäm-
man, A1:1). 
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kändes och dokumenterades. Protokollen ger oss över huvud taget inga 

synliga namngivna aktörer. I stället framträder där en enig stämma som 

fattar enhälliga beslut. Liksom Segerstad var även Östra Fågelvik en agrar-

kommun, men till skillnad från Segerstad var Fågelvik också en utpräglad 

bondekommun. I Segerstad fanns det ju gott om säterier och andra gods, 

och därmed också en hel del ståndspersoner. I Fågelvik fanns det inga 

säterier och ståndspersonerna var där mycket lätträknade. Avgörande för 

hur den lokala självstyrelsen gestaltade sig i termer av konsensussträvan el-

ler konflikterkännande och ett öppnare debattklimat, tycks därför snarare 

vara förekomsten av andra, mer borgerliga, näringar, än ett stort inslag av 

godsägare. 

Utan vare sig bruks- eller godsnäring lämnades den kommunala själv-

styrelsen i Östra Fågelvik nästan helt i händerna på bönderna. Visserli-

gen finner man några få ståndspersoner i fyrktalslängden, bland annat de 

som nämndes bland de fyrkstarkaste ovan, men nästan ingen av dem var 

bosatt i kommunen (varken kapten Hård eller brukspatron Lennartson 

var t.ex. det), vilket nog i det här fallet förklarar deras bristande engage-

mang i Fågelviks lokalpolitik. Av de 56 kommunala förtroendeuppdrag 

som delades ut 1863 ombesörjdes i stället 49 stycken av 24 allmogemän, 

medan två ståndspersoner tog hand om de resterande sju uppdragen – 

och det bör poängteras att ingen av de sistnämnda herrarna hörde till det 

övre skiktet av ståndspersoner. Därmed var Östra Fågelvik den kommun 

där allmogen hade överlägset störst delaktighet i den lokala självstyrelsen. 

Fördelningen av kommunens förtroendeuppdrag innebar också att bön-

derna var representerade, och oftast i majoritet, i samtliga organ. Även två 

ordförandeposter gick till bönderna, dock inte kommunalstämmans och 

kommunalnämndens. 
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Av de två ståndspersonerna, inspektor Bengt August Bengzon samt 

klockaren och folkskoleläraren Carl Levin, var det den sistnämnde som 

i högst grad tog del i det lokalpolitiska arbetet. Med sina sex kommu-

nala uppdrag, däribland ordförandeposterna på kommunalstämman och 

i kommunalnämnden, tog han en självklar plats i den lokalpolitiska elit-

grupp som stämman utsåg med sina förtroenden. I denna skara ingick 

också nämndemännen Nils Svensson i Gren och Jan Petter Pettersson i 

Stafnäs, samt Nils Gustaf Pettersson i Stafnäs, med sju, sex respektive fem 

förtroendeuppdrag. Nils Svensson var bl.a. ledamot i kommunalnämnden 

och bevillningsberedningen, och i övrigt mycket betrodd i ekonomiska 

ting. Även Jan Petter Pettersson var ordinarie i kommunalnämnden och 

var därutöver bl.a. ordförande i brandstodskommittén (efter att Levin 

hade avsagt sig uppdraget), och bland Nils Gustaf Petterssons kommunala 

åtaganden märks bl.a. vice ordförandeskapet på kommunalstämman och 

en ordinarie plats i kommunalnämnden. 

Av dessa de fyra mest betrodda kommunalmännen återfinns bara en, 

Jan Petter Pettersson, bland de med störst formellt inflytande i kommu-

nalpolitiken (med minst 2 % av det totala rösttalet). Men till saken hör då 

att två av de åtta fyrkstarkaste kommunmedlemmarna var juridiska perso-

ner (Alsters bruk i Karlstads landskommun och änkan Lisa Andersdotter 

sterbhus) och två var bosatta utanför kommunen. Av de övriga deltog 

förutom Jan Petter Pettersson även Johannes Persson i Björke i de kom-

munala sysslorna (han var suppleant i kommunalnämnden och ledamot 

i taxeringskommittén). Precis som i Väse var alltså sambandet mellan ett 

stort formellt inflytande och ett brett deltagandet i lokalpolitiken och i 

den kommunala förvaltningen alls inte självklart. 
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den kommunala självstyrelsen i karlstadsområdet 1863 
– en sammanfattning

I denna exposé över det första kommunala verksamhetsåret i Karlstads-

området har några drag i den landskommunala självstyrelsen framträtt 

som bör lyftas fram lite extra, och som kan bidra till en ökad förståelse av 

hur lokalpolitiken fungerade i våra tidiga kommuner. En slående sak är 

t.ex. vad näringsstrukturen tycks ha inneburit för den politiska kulturen. 

Det svenska samförståndet drar sina rötter långt tillbaka i tiden, och i dess 

tidiga lokala form var det ofta i det närmaste totalt. Detta hade sannolikt 

att göra med att beslutsfattandet i sockensjälvstyrelsen länge var tämligen 

löst reglerat, med den följden att det var oklart huruvida ett beslut var 

bindande även för dem som motsatte sig det eller för dem som inte ens 

var närvarande när beslutet fattades. För att ge besluten legitimitet och för 

att i möjligaste mån garantera dess verkställighet var det därför av största 

vikt att de fattades enhälligt. 

Konsensustanken i svensk lokalpolitik levde som vi har sett kvar även 

1863, trots att beslutsfattandet då sedan en god tid varit reglerat enligt 

mer moderna normer, med majoritetsbeslut och regler för konflikthante-

ring. Dock var det framför allt i agrarkommunerna som denna politiska 

kultur gjorde sig gällande. I både Väse, Östra Fågelvik och Segerstad fat-

tades besluten enhälligt och utan att några avvikande röster gjorde sig 

hörda. I Alster, Nyed och Karlstads landskommun, vilka i varierande grad 

kännetecknades av ett mer differentierat näringsliv, var däremot det poli-

tiska klimatet både friare och hårdare. Olika meningar kunde där ställas 

mot varandra, och såväl omröstningar som reservationer och överklagan-

den förekom. Att sedan lokalpolitiken i Nors kommun också präglades 

av konsensusidealet har nog sina speciella orsaker. En maktdominant av 
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Edsvalla bruks mått kunde nog ha den effekten på sin omgivning, men 

samtidigt deltog inte brukssamhället alls i lokalpolitiken, utan den läm-

nades, med undantag av brukspatron Herlenius, till den omkringliggande 

bygden; och den var betydligt mer agrart präglad.  

Värt att notera angående konflikterna är också att de i första hand 

inte var uttryck för intressemotsättningar mellan bruksnäringen och jord-

bruksnäringen. Vanligtvis stod i stället konflikterna mellan olika represen-

tanter för bruksnäringen, och de gällde för det mesta ekonomiska ting. 

Mest konfliktfylld var också lokalpolitiken i Nyed, där det fanns gott om 

mellanstora och mindre bruk. 

Som framgått ger protokollen sällan några uppgifter om vilka det var 

som närvarade på stämman, och beroende av protokollförarens utförlighet 

och den lokala politiska kulturen ger de också endast i högst skiftande om-

fattning information om vilka som tog aktiv del i stämmans verksamhet. 

Dessutom saknas ofta de äldsta fyrktalslängderna. Dessa begränsningar 

i källmaterialet försvårar varje försök att komma tillrätta med frågor om 

deltagande, engagemang och inflytande i lokalpolitiken, eller, annorlunda 

uttryckt, med frågan om vems kommuner det egentligen var. Att det inte 

var torparnas, statarnas, arbetskarlarnas eller kvinnornas kommuner ger 

sig redan av lagstiftningen; de var alla på ett eller annat sätt och i högre 

eller lägre grad utestängda genom rösträttsstreck, valbarhetskriterier och 

andra liknande arrangemang. Men frågan är ändå befogad, och den gäller 

då de grupper som slank igenom alla yttre hinder. 

Något generellt svar med anspråk på allmängiltighet kan knappast 

ges ens av en mer djuplodande studie, inte bara p.g.a. begränsningarna i 

källmaterialet utan också därför att kommunerna på ett strukturellt plan 

var så olika varandra. Här har vi bara stiftat bekantskap med ett fåtal, 
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geografiskt mycket näraliggande och ungefär lika stora landskommuner, 

där man huvudsakligen livnärde sig inom jordbruket eller bruksnäringen. 

Skillnaderna ”våra” kommuner emellan var visserligen stora, men spek-

trumet på nationell nivå var betydligt större. Lokalpolitiken i de västkust-

ska fiskarbygderna, de norrländska skogsbygderna eller i de mellan- och 

sydsvenska mer renodlade godsbygderna kunde förmodligen se helt an-

norlunda ut (ta västgötska Bjurums kommun som exempel, där godsets 

(Stora Bjurums) gränser under dess storhetstid sammanföll med kommu-

nens, och godsherrens röstinnehav således i det närmaste var hundrapro-

centigt). Men några saker har ändå framträtt så tydligt och konsekvent i 

materialet att man vågar anta att de i någon mån äger giltighet även för 

andra, liknande kommuner under denna tid. 

Det är t.ex. slående hur adekvat den mycket grova uppdelningen av 

befolkningen i allmoge och ståndspersoner verkligen var när det gällde 

deltagande och engagemang i den lokala självstyrelsen. De uppgifter som 

trots allt ges om närvaro, aktivt deltagande på stämman och olika lokalpo-

litiska åtaganden är mycket tydliga med att det i allt väsentligt var bönder 

och ståndspersoner som bar upp den lokala självstyrelsen, och att det av 

de sistnämnda framför allt var det mycket tunna skiktet av högre stånds-

personer, i synnerhet possessionater och brukspatroner, som utmärkte 

sig. De i rikspolitisk mening ståndslösa grupperna av sockenhantverkare, 

bruksfolk m.fl., som också var lokalpolitiskt myndiga och röstberättigade, 

deltog däremot inte alls i självstyrelsen. Traditionens och de sociala hierar-

kiernas makt var sannolikt för stora; den tidigare sockensjälvstyrelsen var 

länge uteslutande jordägarnas, och när inflytandet under 1800-talet vid-

gades till andra skattedragare var det helt enkelt lättare och mer naturligt 

för jordlösa ståndspersoner att ta plats på den lokalpolitiska arenan än vad 

det var för bysmeden eller skomakaren. 
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Kommunerna var alltså böndernas och ståndspersonernas. Men det 

har också framgått att maktfördelningen dessa grupper emellan i prakti-

ken var till ståndspersonernas favör, även i kommuner där bönderna sam-

mantaget hade störst formell makt. Allmogemännen samlade visserligen 

totalt sett på sig flest förtroendeuppdrag – vilket nästan helt var Östra 

Fågelviks förtjänst, där bönderna dominerade fullständigt i detta avseende 

–, men uppdragskoncentrationen var avsevärt högre bland ståndsperso-

nerna, som också i regel innehade de mer betydelsefulla uppdragen. Det 

är t.ex. symptomatiskt att nästan samtliga ordförande och vice ordföran-

deposter besattes av ståndspersoner, och att man ingenstans, inte ens i 

det helt bondedominerade Fågelvik, finner en bonde som ordförande i 

kommunens beslutande organ. I princip kan man därför säga att det hu-

vudsakligen var ståndspersonerna som styrde kommunerna, biträdda, och 

med viss inblandning, av bönderna. Undantaget utgörs av Östra Fågel-

vik, där visserligen den ledande gestalten rekryterades utanför böndernas 

krets, men där allmogen i flera avseenden ändå behärskade lokalpolitiken. 

En öppen och obesvarad fråga är dock om bönderna verkligen försökte 

nå samma lokalpolitiska inflytande som patronerna och possessionaterna, 

men utestängdes, eller om de åkte snålskjuts på ståndspersonerna och lät 

dem dra det tyngre lasset.  

En jämförelse mellan den kommunala självstyrelsen på landet och den 

i staden visar först och främst att lokalpolitiken var betydligt mer vital 

i staden, trots en ibland mindre befolkning (Karlstads stad var till folk-

mängden bara den tredje största kommunen i området, både Nyed och 

Väse var större). Jämfört med sina lantliga grannar hade man i Karlstads 

stad fler sammanträden, avsevärt fler ärenden, fler drivande aktörer, fler 

och större lokalt initierade frågor, livligare diskussioner – på alla plan en 

mer levande lokalpolitik, och dessutom en betydligt mer borgerlig poli-
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tisk kultur. Formalia var alls inte fullt utvecklad i staden, men betydligt 

mer så än på landet, och kommunalförordningarnas bestämmelser om 

beslutsfattande och konflikthantering var inte på något sätt främmande 

för stadsborna. Även den kommunala organisationen var mer utvecklad 

i staden, där man glatt inrättade kommittéer eller hänförde ärenden till 

drätselkammaren eller andra kommunala organ för beredning. Sällan ser 

man landsbygdens kommunalstämmor använda sina kommunalnämnder 

på det sättet, trots att de var avsedda för det. 

Det finns flera förklaringar till varför den lokala självstyrelsen skiljde 

sig så mycket åt mellan stad och land. Stadsstadgorna gjorde naturligtvis 

sitt i och med att de ställde krav både på städernas verksamhet och på 

deras organisation. Den större befolkningstätheten i städerna bidrog san-

nolikt till fler ärenden hos fullmäktige, inte minst genom att sociala och 

sanitära problem blev större och mer påtagliga. 1863 befann man sig också 

i början av en mycket dynamisk och expansiv period i städernas historia; 

urbaniseringen och industrialiseringen, som förändrade både den fysiska 

och socioekonomiska miljön i städerna, ökade naturligtvis arbetsbördan 

för städernas styrelser. Men framför allt hade man i städerna en domine-

rande borgerlighet, vilket helt uppenbart betydde mycket för den politiska 

kulturen, och även, vad det verkar, för den lokalpolitiska initiativ- och 

drivkraften. Det sistnämnda förhållandet bekräftas också av att det till så 

stor del var bruksherrarna, kanske det mest borgerliga landsbygden kunde 

uppbringa, som drev de lokalpolitiska frågorna i landskommunerna. 

1863 är alltså året vi firar. Det var då vår nuvarande modell för lokal själv-

styrelse såg dagens ljus. Vad reformen innebar på det normativa planet i 

förhållande till den gamla ordningen har redan redogjorts för i inledning-
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en av den här artikeln. Bl.a. har vi konstaterat att marken var ganska väl 

förberedd på landsbygden i och med 1817 och 1843 års sockenstämmoför-

ordningar, och att den för städernas del innebar en i viss mån utökad fri-

het gentemot staten och en bredare bas för inflytande och representation 

i stadsstyrelsen. För landskommunerna, eller de tidigare socknarna, inne-

bar reformen också att de borgerliga frågorna (folkskolan undantagen) 

organisatoriskt skiljdes från kyrkans verksamhet, vilket genast fick bety-

delse i den lokalpolitiska praktiken. Formellt sett, i antal röster räknat, 

minskade visserligen inte kyrkans inflytande, men prästen var inte längre 

självskriven som stämmans ordförande, och endast i en av de undersökta 

kommunerna fick prästen fortsatt förtroende som ordförande. I de öv-

riga övergick den ledande posten i kommunens högsta beslutande organ 

omedelbart till någon representant för den övriga befolkningen – dock, 

som sagt, inte i någon av kommunerna till en allmogeman. Berövade sitt 

ordförandeskap tycks prästerna också nästan helt ha försvunnit från den 

lokalpolitiska arenan. Åtminstone var engagemanget på stämman, och i 

de övriga lokalpolitiska bestyren, i våra kommuner nästan lika med noll 

från deras sida efter reformen. 

Vid sidan av dessa omedelbara effekter av den lokala självstyrelsens 

profanisering bör också skilsmässan från kyrkan på sikt ha haft betydelse 

för sekulariseringen av det svenska samhället. För man ska inte under-

skatta kyrkans auktoritet i 1800-talets svenska lokalsamhälle, och därmed 

heller inte betydelsen av att lokalpolitiken nu ombesörjdes av folket självt. 

Bland gemene man däremot är det tveksamt om man tog någon större 

notis om kommunalreformen. Några jämförelser med tiden före refor-

men har visserligen inte gjorts här, men den tidigare forskningen pekar 

på kontinuitet snarare än brott 1863. Mycket var sig som sagt likt, och 
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i huvudsak, särskilt på landsbygden, rullade alltså livet på som vanligt, 

både i och utanför lokalpolitiken. Kanske man t.o.m. lät det rulla på så i 

lite väl hög utsträckning, för de exempel på sammanblandning av kyrkliga 

och kommunala ansvar som har refererats här utgör bara en bråkdel av 

den sammanlagda förvirring i detta avseende som återges i protokollen. 

För den genomsnittlige kommunmedlemmen tycks det helt enkelt inte ha 

spelat någon större roll om det var kommunalstämman, kyrkostämman 

eller den gamla hederliga sockenstämman som hanterade frågan; det var 

ju ungefär samma sak och det var samma herrar som beslutade enligt i 

stort sett samma regler i alla fall. 

Inte minst viktigt i sammanhanget är att de geografiska enheter som 

kommunerna byggde vidare på var av uråldrig härkomst; något nytt för 

befolkningens rörelse- och identifikationsmönster innebar reformen såle-

des inte. Det lokalpolitiska rummet var oförändrat, både till namnet och 

till ytan, och man höll kommunalstämma i samma sockenstuga som man 

tidigare höll sina sockenstämmor i. I protokollen fortsatte man ofta att 

referera till ortsbefolkningen som ”socknemännen”, och ”socknen” skulle 

leva kvar i folks medvetande som ett identifikatoriskt begrepp långt efter 

det att det försvann som officiell administrativ term. Under 1900-talet 

har dock kommunerna genomgått två stora sammanslagningsreformer, 

som på ett mycket påtagligt sätt har strukturerat om våra vardagsliv och 

för en stor del av befolkningen avlägsnat de lokalpolitiska arenorna från 

lokalsamhället. De flesta av kommunens, och även det övriga samhällets, 

institutioner är idag lokaliserade i en centralort som för många av oss för 

bara några decennier sedan tillhörde en främmande kommun, ett annat 

lokalsamhälle. Dagens kommuner är med andra ord något helt nytt i för-

hållande till de gamla socknarna, och det är väl tveksamt om det uppväx-
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ande släktet kommer att tillmäta de gamla sockengränserna någon bety-

delse över huvud taget. 

Hur framtidens kommuner kommer att se ut är naturligtvis oklart, 

men historien säger oss att enheter för lokal självstyrelse är föränderliga 

ting, och något som man gör bäst i att inte fästa sig allt för mycket vid. 

En och annan argumenterar redan nu för att kommunerna återigen har 

vuxit ur sina kostymer, och när den statliga Ansvarskommittén i sitt slut-

betänkande (2007) flaggar för behovet av kommande kommunsamman-

slagningar ter sig framtiden minst sagt oviss. 
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