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Abstract: 

 

 The hypothesis of this study is that the local government act in Sweden 1862 was an 

instrument for the state to keep its´ political influence on the local level. It did not open for 

local self-government. The swedish historians Dahlkvist and Strandberg description of the 

Swedish local government act support this hypothesis, as does the analysis of political 

scientists Pettersson and Söderlind. The general opinion that the local government act opened 

for local self-government does still exist among many swedish historians. 

This study had two aims. The first was to investigate the actual extent of self-government in 

Borgvik, a small municipality in Sweden during the period 1861-1924. The second aim was to 

investigate which groups in the society that had the power on the municipal councils and if 

the situation changed during the period. Both are important factors to determine if there has 

been any democratization on the local level and to know if there was any local self-

government. 

The hypothesis has been verified. The local government act did not open for a larger local 

self-government in Borgvik. The municipal issues with mandate in local self-government 

were considerable larger in number before the introduction of the act than after. The national 

regulated issues were in the whole investigated period in majority in proportion to the local 

acts. Due to the suffrage system in Sweden the wealthy farmers and superior officials 

employed by the factory in Borgvik kept their power. It did not change until  universal 

suffrage was introduced in 1918-21. 
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1. Inledning 
1.1 Inledande text, motivering och problematisering 
Sverige har genomgått en omfattande demokratisering under 1800- och 1900-talen.1 

Representationsreformen 1866 och införandet av allmän rösträtt 1919 är några exempel på 

denna process. Bakgrunden till denna maktförskjutning finns på flera olika håll.  En av 

orsakerna är framväxten av det kapitalistiska samhället, vilket har framtvingat nya strukturer. 

Men även humanistiska ideal, etablerandet av nya ideologier och sekulariseringen är andra 

viktiga orsaker. I Sverige har historikerna hävdat att kommunalförordningen 1862 bidrog till 

att främja demokratiseringen genom ökat självstyre i kommunerna i Sverige.  

 

Denna undersökning kommer att bl.a  ifrågasätta den etablerade synen på att 

kommunalförordningen av 1862 faktiskt ökade den lokala självstyrelsen och därmed det 

folkliga inflytandet. I detta fall kommer bruksorten Borgvik i Värmland att tjänstgöra som 

exempel. Denna studie kommer också att undersöka vilka samhällsgrupper som satt med 

makten i kommunalstämman i Borgvik och hur det utvecklas över tid. Det finns en väl 

etablerad historisk vetenskaplig uppfattning om att kommunalförordningen 1862 öppnade för 

ett stort kommunalt självstyre i förhållande till staten. I ”Lokal demokrati – möjlighet eller 

hot?” polemiserar Mats Dahlkvist och Urban Strandberg mot denna uppfattning.2 De menar 

att kommunerna var starkt reglerade av staten. Självstyrelsen var minimal i förhållande till 

andra länders kommuner. De menar att den stora kommunala självstyrelsen i Sverige är en 

myt. Deras syn och vinkling finner jag intressant p.g.a att deras teori kan användas för att ge 

ny kunskap om demokratiseringsprocessen faktiskt har en av sina grunder i 

kommunalförordningen. Deras teori försöker att falsifiera en väl förankrad uppfattning som 

många historiker har byggt sina studier på. Med utgångspunkt i deras påstående kommer jag 

att arbeta utifrån följande arbetshypotes;  

Kommunalförordningen 1862 var ett instrument för staten att behålla och utveckla  

(reproducera) politiskt inflytande på lokal nivå, den öppnade inte för ett lokalt självstyre.  

 

 

                                                
1 Demokrati och demokratisering är mångtydiga begrepp. Med demokratisering menas här en process som ger ett 
större folkligt inflytande, d.v.s att flera grupper och nya grupper får inflytande i det politiska livet. 
2 Göran Rosenberg, Mats Dahlquist m.fl, Lokal demokrati, möjlighet eller hot?, En idéskrift om den kommunala 
självstyrelsen, Svenska kommunförbundet och kommentus förlag 1995, s.18-23. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna studie har två delsyften. Den ena är att undersöka hur stort det lokala självstyret  i 

Borgvik kommun faktiskt var och att se det i ett längre tidsperspektiv.  

Det andra är att undersöka sammansättning och poster som olika samhällsgrupper blir 

tilldelade på kommunalstämman och även här se det i ett längre tidsperspektiv.  

Anledningen är att kunna se på hur stort det folkliga inflytandet var utifrån olika perspektiv. 

Det ena genom att undersöka hur stort det lokala självstyret egentligen var i Borgvik genom 

att se på vilka ärenden som de behandlade, det andra genom att se på vilka samhällsgrupper 

som tillhörde de styrande i samhället och om detta förändrar sig över tid. Båda är viktiga 

faktorer för att kunna se om det har skett någon demokratisering på det lokala planet, och om 

inte försöka att förklara dess orsaker. 

 

Denna undersökning kommer att basera sig på tre följande huvudfrågor: 

Vilka ärenden behandlade kommunalstämman, var de statligt reglerade eller hade de lokal 

förankring? 

Vilka personer och samhällsgrupper utövade inflytande över den kommunala politiken?   

Förändrade sig ärendena och samhällsgruppers inflytande över tid? 

 

1.3 Avgränsning  

Undersökningen begränsar sig till en lokalhistorisk studie, närmare bestämt en studie av 

järnbruksorten Borgvik. Frågor som man då måste ställa sig är om resultaten representerar det 

typiska eller det atypiska. Jag menar att man kan finna vissa likheter med andra 

landsortskommuner i t.ex struktur och uppbyggnad av den lokala styrelsen och 

ärendebehandling, men naturligtvis finns det skillnader som gör Borgvik atypisk, att orten 

avviker från normen. Detta beskrivs mer ingående i bakgrundskapitlet. Man kan inte komma 

till generella slutsatser efter denna undersökning men det är heller inte målet. Anledningen till 

att jag har valt Borgviks kommun som undersökningsområde, är att det är en så pass liten 

kommun att materialet blir översiktligt, eftersom jag ska göra en längre tidsstudie (1861-

1924). En annan anledning till att jag har valt att arbeta med en bruksort är att den skiljer sig 

ut i hierarki och struktur i förhållande till andra kommuner, genom att bruksförvaltaren är 

tongivande. Mer om det senare i bakgrundskapitlet. 

Ytterligare en viktig anledning är att de flesta av Sveriges kommuner var små under denna 

tidsperioden. Sverige bestod då av många små socknar. Borgvik blir därför ett av många 
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exempel på hur det såg ut i Sverige för ca 140 år sedan och fram till mellankrigstidens 

Sverige. 

 

1863 införs kommunalförordningen, ett led i moderniseringsprocessen i Sverige. Genom att 

göra fem nedslag i perioden 1861-1924 ska jag försöka besvara ovanstående frågor.  

Anledningen till att jag har valt denna avgränsning är att 1863 införs lagen, 1924 läggs bruket 

ned och många flyttar från bruksområdet. Nedslagen som jag har valt är i förhållande till 

viktiga förändringar. Jag har valt att börja undersökningen två år innan lagen infördes för att 

få ett intryck av hur det såg ut innan lagen infördes och om lagen medförde några 

förändringar i Borgvik. Det andra nedslaget dateras till 1864- 65, alltså 1-2 år efter att lagen 

har blivit gällande. Det tredje nedslaget är 1868-69. Då genomfördes lagen om 

röstutvidgning, d.v.s fler får rösta. Det fjärde nedslaget är efter att allmän rösträtt för män 

genomfördes 1910-11. Det sista och avslutande nedslaget är mellan 1923-24. Det är när 

järnbruket läggs ner och att allmän rösträtt för män och kvinnor  infördes. 

 

1.4 Källor och metod  

Jag har valt att basera min studie på i huvudsak kommunalstämmans protokoll.3 Där 

undersöker jag vilka personer som är mest framträdande och blir tilldelade olika poster. Jag 

kommer att undersöka vem/vilka som tillhör den närmaste kärnan och vilka som befinner sig i 

periferin på den lokalpolitiska arenan. De personer som får och har flest poster, har också det 

största inflytandet på att forma och påverka stämmans ärenden. De tillhör den politiska eliten. 

Jag menar att om några få personer har de flesta posterna så betyder det att de både inger tillit 

genom sin sociala och ekonomiska status, eller för att använda Bourdieus uttryck, socialt och 

ekonomiskt kapital.4 Några kan bara genom sin status, t.ex bruksförvaltarna, ha automatisk 

rätt till en ledande position, de måste inte ha automatiskt förtroende i församlingen. De är 

självskrivna ledare.  

 

Jag har undersökt de ärenden som behandlats på kommunalstämman och delat in dem i 

förhållande till om de är statligt pålagda, lokala kommunala ärenden eller om de befinner sig i 

en mellanposition i förhållande till de två först nämnda. Anledningen till att jag har valt en 

                                                
3 Värmlandsarkiv Karlstad, Borgviks sockenstämmoprotokoll 1861, KI 5 1847-1862. 
Grums kommuns arkiv, Borgviks kommunalstämmoprotokoll 1864-65,1869-70, XI A1. 
Grums kommuns arkiv, Borgviks kommunalstämmoprotokoll, 1910-11, 1923-24, XI A2. 
4 Jan Carle Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion i Moderna samhällsteorier, traditioner, riktningar, 
teoretiker, red. Per Månsson, Prisma bokförlag, sjätte reviderade upplagan 2003, s.408-409. 
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sådan indelning, är att det klart och tydligt framgår om ärendena har förankring i lokal 

självstyrelse eller om det är statliga direktiv som är styrande. 

 

En annan viktig källa i undersökningen är taxeringslängderna.5 I dem framgår det hur mycket 

de deltagande i stämman tjänade och ägde och hur mycket de betalade i skatt. Eftersom 

rösträtten fr.o.m 1863 baserade sig på hur mycket skatt man betalade är de ett viktigt 

källmaterial för att få fram vilken betydelse rösträtten hade för vilken position man fick i 

kommunalstämman. Rösträtten gjorde att man var valbar till olika poster i det politiska livet. 

Att man kunde inneha poster både i kommunala nämnder och i stämman. Är det rösträtten 

som gör att man får mer inflytande än de andra eller är det andra faktorer som spelar in, såsom 

personliga egenskaper och kunnande? Föresatsen var att använda fyrktal6- och röstlängderna i 

undersökningen, för att få fram exakt antal personer som hade hade rösträtt och därmed var 

valbara till politiska uppdrag i kommunalstämman. De finns tyvärr inte tillgängliga, varken i 

Grums arkiv eller i Värmlandarkivet. Därför används istället taxeringslängderna.  

 

Det är svårt att se hur det verkliga inflytandet var. Kommunalprotokollen visar inte möjliga 

konflikter eller motsättningar mellan olika grupper och i förhållande till olika saker. Det visar 

de beslut som man kommit fram till. Det finns inget källmaterial till debatten före 

beslutsfattandet, det är först och främst här olika syn kan ha kommit fram. Protokollen från 

kommunalnämnden ger också samma bild, av en homogen uppslutning runt 

saksbehandlingen. Det är viktigt att vara medveten om denna begränsning när man läser 

undersökningen. Bara för att protokollen ger ett intryck av en homogen syn, så behöver de 

faktiska förhållandena inte ha varit det.  

 

Genom att undersöka vilka poster de olika deltagarna på stämmorna får ska jag försöka utläsa 

vilket inflytande de har. Inflytande i detta sammanhang får en ganska snäv betydelse. 

Eftersom källmaterialet utgör kommunalnämnds- och stämmoprotokoll, kan man utläsa 

inflytande i förhållande till befattningar som olika personer/grupper tilldelas.  

Oftast utgörs det av ett litet elitskikt runt ordföranden. Det finns också ganska många som 

befinner sig i periferin, men knyts till elitskiktet genom att också tilldelas viktiga poster i 

olika nämnder och kommittéer. På det här området sker det en klar förändring över tid,  vilket 
                                                
5 Värmlands arkiv Karlstad, Taxeringslängder för mellansysslets fögderi,Värmlands landskontor EIII aa:9, 15, 
48, 364, 472 Taxeringslängder för 1865, 1870, 1911, 1924. 
6 Fyrk, införs 1863, Ju högre inkomst eller förmögenhet desto fler fyrkar och därmed fler röster. I städerna 
beslutas att ingen får kontrollera mer än 1/20 av hela röstetalet.Avskaffas 1909( Källa: Nationalencyklopedin). 
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jag kommer att återvända till.En annan del som är viktig i denna undersökning är kommunens 

utgiftsposter. Till vad och hur mycket fördelas pengarna, förändrar sig det över tid?  

 

Undersökningen är  kvalitativ med kvantitativa inslag. Den kvalitativa delen består av att 

undersöka vilka saker man behandlade, vem som behandlade dem och hur det utvecklar sig 

över tid. De kvantitativa inslagen består bl.a av en procentuell framställning av ärenden som 

behandlas på stämman. Anledningen är att få en tydlig bild av vilka ärenden som var statligt 

pålagda, vilka som befann sig i ett mellanläge och vilka som var direkt kommunala beslut, 

dvs. utan någon påverkan från staten. Det andra kvantitativa inslaget är en framställning av 

vilka yrkesgrupper som är representerade på stämman och hur det utvecklar sig över tid. 

Motiveringen är den samma som för den procentuella framställningen av ärendena. Läsaren 

skall få en tydlig bild av vilka grupper som sitter på stämman och hur det förändrar sig under 

den utvalda tidsperioden. 

 

1.5 Begreppsanalys 

I denna studie används flera viktiga begrepp. Det är viktigt att klargöra vilken förståelse som 

kommer att framställas i denna studie. 

Det mest centrala begreppet är den lokala självstyrelsen. Ordet lokal självstyrelse är laddat 

med värden som självbestämmande, frihet, rättigheter och medborgarskap. Tanken om lokal 

självstyrelse är en tanke som etableras av de antika filosoferna, den vidareutvecklas av 

upplysningsfilosoferna i England och Frankrike. John Stuart Mill menar bl.a att lokal 

självstyrelse ger individen möjlighet att utveckla sin personlighet i samverkan med andra. 

Friheten gör att man måste ta ansvar. I Sverige på 1800-talet förknippade man lokal 

självstyrelse med demokratisk utveckling. Idag är bilden en annan, och man menar att lokal 

självstyrelse kanske inte är samma sak som demokratisk utveckling, eller att bilden är mycket 

mera sammansatt än som så.7 Men det är viktigt att understryka att uppfattningen på 1800-

talet var att att man menade att man öppnade för en demokratisk utveckling med etablerandet 

av kommunerna och formuleringen att de skulle ha lokal sjävlstyrelse. Lokal självstyrelse 

innefattar både politiska mål och värderingar samt förvaltning.8 

 

I teorin är demokrati ett enkelt begrepp att förhålla sig till, det betyder folksuveränitet. Det är 

när man kommer till de praktiska lösningarna som det börjar bli mer invecklat och 

                                                
7 Olof Petersson, Kommunalpolitik, 3:e upplagan, Norstedts juridik, 1998, s.15. 
8 Olof Petersson,  s.17-18. 
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problematisk. Hur ska man man organisera för att praktiskt skapa en demokratisk lösning? I 

ett litet samhälle kan man lösa det med direkt demokrati, men i ett större måste man förlita sig 

till ett indirekt system. Därigen måste man välja om demokratin ska var monolitisk, 

statscentrerad eller pluralistisk med maktfördelning till flera organ, såsom statlig, regional och 

lokal nivå. I Sverige har man den pluralistiska modellen tillsammans med flera andra västliga 

länder. Det som skiljer är vilka befogenheter de regionala och lokala organen har i förhållande 

till staten. Sverige anses vara statscentrerad, med svaga regioner och starka kommuner. 

Historiker och statsvetare anser att det historiskt är olika specifika svenska traditioner som har 

gjort att man har fått denna modell i Sverige.9  

 

Vad är då en kommun? Kommunens uppgifter har vissa likheter med frivilliga organisationer, 

genom självverksamhet och frivillighet. Det som skiljer är att kommunen är pålagd vissa 

förpliktelser. Den är styrd av lagar och förordningar. I den etablerade historiska forskningen 

hävdas det i och med införandet av kommunallagarna att bönderna fick lära sig de politiska 

spelreglerna, vilket var viktigt för den senare demokratiska utvecklingen.10 Jag menar att den 

grunden redan lades i och med införandet av sockenstämmorna. Kommunalförordningen 

medförde inga större förändringar på detta plan. Organisationen av stämman förändrades 

dock. Det var organiseringen som var ny för kommunalstämmans förtroendevalda.  

 

I denna undersökning ska jag utforska hur stor del de statliga förordningarna och lagarna 

påverkade på det lokala planet. Det jag kommer att se på är hur stor den lokala förvaltningen 

var, och vem som gav direktiv på hur den skulle skötas, staten eller de lokala 

förtroendemännen. 

 

1.6 Forskningsläge 

I flera historiska böcker framställs införandet av kommunalförordningen som ett öppnande för 

kommunalt självstyre och därmed också början på en demokratisering. I bl.a Sveriges historia 

av Jan Melin m.fl, heter det:”Den kommunala självstyrelsen blev en viktig grundsten i det 

svenska folkstyret och regeringens rätt att ingripa i kommunernas verksamhet var 

                                                
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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begränsad.”11 Christer Ahlberger, Lars Kvarnström skriver i  Det svenska samhället 1720-

2000, böndernas och arbetarnas tid att: 
En av de viktigaste reformerna var kommunallagarna 1862, som i grunden omvandlade landets administration 
och bildade grunden för kommunalt självstyre. Kommunerna fick egen beskattningsrätt och ökade 
befogenheter/.../Samtidigt begränsades länsstyrelsernas och statens rätt att ingripa i kommunernas inre 
förhållanden.12 
 
Men samtidigt skriver de i början av boken:”1862 års kommunallagar var i början en 

förändring till namnet och i stort sett fortsatte den lokala ledningen att fungera som förut.”13 

 
Bertil Johansson har i sin doktorsavhandling från 1974 undersökt social differentiering och 

kommunalpolitik i Enköping från 1863-1919. Han undersöker vilka grupper som hade 

inflytande på den kommunala politiken på 1800-talet och 1900-talet i Enköping. Resultaten 

som han kommer fram till är att de högborgerliga dominerar i kommunalstämmans 

beslutsfattande. Orsaken till det är att rösträttssystemet graderades utifrån vilken inkomst och 

förmögenhet man hade. Ju större förmögenhet, desto större inflytande. Men det sker en 

utjämning på 1900-talet.14Dessutom ser han på vilken inriktning denna politik fick. Som 

bakgrund för sin avhandling, framhäver han att kommunalförordningens målsättning var att 

ge kommunerna självständig lokal styrelse.Han finner också grunder för att det lokala 

självstyret fungerade i praxis. Statens ingripande i enskilda ärenden var till en början väldigt 

liten. Från 1909 ökar statens direkta styrning.15Han undersöker inte hur många av ärendena 

som var utformade i förhållande till statliga direktiv. Det är här man kan få fram hur stort det 

lokala självstyret i verkligheten var.  

 

Uppfattningen om att det lokala självstyret var stort ifrågasätter Mats Dahlquist och Urban 

Strandberg i sin artikel Den kommunala självstyrelsens rötter och framtid. Idéer och 

värdemönster i ett historiskt perspektiv i boken Lokal demokrati – möjlighet eller hot?. De 

menar att Sverige till alla tider har haft en starkt styrande enhetsstat. De menar vidare att 

kommunerna egentligen var lokala verkställare av statlig reformpolitik. De menar att det 

fanns vissa element av självbestämmande i kommunerna, vilka var de politiska 

                                                
11 Jan Melin, Alf W Johansson, Susanna Hedenborg, ”Sveriges historia” Bokförlaget prisma Sthlm, 1999, s175-
178. 
12 Christer Ahlberger, Lars Kvarnström ” Det svenska samhället 1720-2000, böndernas och arbetarnas tid” 
Studentlitteratur, Lund 2004, s 191-192 ff. 
13 Christer Ahlberger, Lars Kvarnström s.41. 
14 Bertil Johansson, Social differentiering och kommunalpolitik, Enköping 1863-1919, Acta Universitatis 
Upsaliensis, 1974, s 124 ff. 
15 Bertil Johansson, s 9 ff och 124 ff. 
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församlingarna, beskattningsrätten och den så kallade ”allmänna kompetensen”.16Dahlkvist 

och Strandberg går inte närmare in på vad de menar med den allmänna kompetensen. Jag 

utgår ifrån att de antingen menar att man i kommunen själv kunde välja vem som skulle få 

förtroendeuppdrag, eller att stämmans deltagare fick politisk skolning. Det kan också vara en 

kombination av de båda. Hur som helst, här ser vi att de väljer att se på den kommunala 

självstyrelsen från ett annat perspektiv, och det är utifrån detta perspektiv som jag kommer att 

göra min undersökning. 

 

Statsvetarna Olof Petersson och Donald Söderlind stödjer delvis denna syn i sin bok 

Förvaltningspolitik. De skriver att Sverige var (och är) statscentrerad i förhållande till många 

av de övriga europeiska länderna. Regionerna, länsstyrelsen hade (och har) relativt liten 

beslutsmakt men att den kommunala självstyrelsen hade starka rötter i bl.a de fria böndernas 

representation och tingtraditionen.17 Olof Petersson utdjupar detta syn senare i sin bok 

kommunalpolitik. Han menar att dagens historiker har en mer nyanserad syn på kommunernas 

självstyrelse på 1800-talet och att man betonar ett ömsesidigt samspel och beroende mellan 

statsmakten och kommunerna.18 En av dessa historiker är Lars Andersson. I Sveriges historia 

under 1800- och 1900-talen skriver han att man i tidigare forskning betonat ett liberalt 

självstyrelsedrag, men att man nu anser att man använde begreppet självstyrelse för att det 

skulle ge förordningen demokratisk legitimitet.19 

 

Peter Aronsson Bönder gör politik 1992 skriver i sin doktorsavhandling om en lång tradition i 

Sverige för lokal självstyrelse. I sin avhandling behandlar han tiden 1680-1850, d.v.s tiden 

före denna undersökning. Han menar att det finns en lång kontinutet i den institutionella 

formen för lokalt sjävlstyre. Allmogen har haft en stark position i Sverige genom deras krav 

på kontroll över den kyrkliga gemenskapen och sockensjälvstyret. Det är här man kan hitta 

rötterna till ”den svenska modellen”.  Aronssons förklaring visar en annan syn än Dahlkvists 

och Strandbergs.  

 

                                                
16 Mats Dahlkvist och Urban Strandberg Den kommunala sjävlstyrelens rötter och framtid. Idéer och 
värdemönster i ett historiskt perspektiv, artikel i Svenska kommunförbundet, Lokal demokrati, möjlighet eller 
hot?, Svenska kommunförbundet och kommentus förlag 1995, 21-23. 
17 Olof Petersson, Donald Söderlind, Förvaltningspolitik 2:a upplagan, Publica 1993, s.24-26. 
18 Olof Petersson, Kommunalpolitik, 3:e upplagan, Norstedts juridik, 1998, s.47. 
19 Lars Andersson, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen, Stockholm, Liber 2003, s.129. 
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Denna undersöknings mål är att undersöka hur det politiska livet fungerade i praxis, hur 

aktörerna förhåller sig till strukturen. Peter Bickles inför begreppet kommunalism. Han sätter 

det i kontrast till feodalismen som är hierarkisk uppbyggd. Kommunalism är enligt Bickles 

egalitär och baseras på självorganisering. De slutsatser som han drar är att feodalismen 

minskar när kommunalismen ökar i betydelse. Kommunalismen gör att bönderna kan delta i 

den politiska miljön och därmed få ett större inflytande i samhället.20I Sverige har 

feodalismen aldrig fått fast förankring. Peter Aronsson använder Bickles teori i sin avhandling 

Bönder gör politik, detta för att påvisa att de svenska bönderna hade politisk makt. Bickles 

teori gör att man kan framställa Sverige som ett kommunalistiskt samhälle på 1800-talet. 

Detta skulle då medföra att det egalitära och självorganiserade inslaget skulle vara 

dominerande. Jag vill i detta sammanhang framhäva att de svenska bönderna har haft ett 

större politiskt inflytande än på kontinenten. Detta beror till stora delar på Sveriges topografi. 

Så om man sammanliknar med övriga Europa så har Sveriges bönder haft ett större 

inflytande, än t.ex de tyska. De har också i större grad kunnat organiserat sig själva men det 

svenska samhället var inte egalitärt, det blev kanske lite mera jämlikt med avskaffandet av 

ståndsriksdagen 1866. Nu var det inte längre arvet som räknades, men systemet var starkt 

kapitalistiskt uppbyggt, vilket medförde att de allra rikaste hade det största inflytandet. I 

städerna försökte man att få till en bättre utjämning, men på landsbygden förändrades inte 

systemet förrän in på 1900-talet.  

 

Här har vi flera olika forskares syn på det lokala politiska planet i Sverige efter att 

kommunallagarna infördes men också på hur traditionen såg ut innan. Flera menar att man i 

Sverige har haft en tradition för lokalt självstyre, delvis p.g.a de fria bönderna men också att 

man var organiserade i små socknar. Statsvetarna Olof Peterson och Donald Söderlind ger en 

mer nyanserad syn på förhållandet mellan stat och kommun.  

 

2. Bakgrund 
2.1 Politisk utveckling och det politiska systemet 

Sverige har från Gustav Vasas tid varit starkt centralt kontrollerat. Det har varit statlig 

kontroll av näringslivet, genom merkantilism. Statens upprätthållande av ordning har skett 

med en rad olika tjänstemän, såsom fogdar, uppsyningsmän och präster, och landshövdingen i 

toppen som direkt underställd kungen. Men statens uppgifter förändrade sig under loppet av 
                                                
20 Peter Aronsson, Bönder gör politik, det lokala självstyret som social arena i tre smålandssocknar, 1680-1850, 
Lund university press, 1992, s. 25-26. 



10 

1800-talet. Industrialiseringen framtvingade flera förändringar. Tidigare hade statens främsta 

uppgifter varit att upprätthålla inre och yttre ordning genom försvar, rättskipning och 

skatteindrivning. De sista decennierna av 1800-talet ändrades statens politik och statens 

ansvarsområden utvidgades. Att bygga ut infrastruktur för att kunna tillmötesgå de nya 

behoven blev en viktig del av politiken. En annan viktig förändring var omorganiseringen av 

maktfördelningen. Genom kommunalförordningen 1862 fick man två helt nya förvaltningar i 

Sverige, landstingen och kommunerna. Införandet av kommunerna medförde en delning av 

den kyrkliga och världsliga makten. Kyrkans uppgiftsområde blev nu kyrkliga angelägenheter 

och skola.21 Kommunernas ansvarsområde återkommer jag till  under 2.2.2 

 

Under Oscar I fick man i Sverige en rad liberala reformer, bl.a kommunalförordningen 1862, 

representationsreformen 1866 och näringsfrihet 1864. Sverige blev under Oscar I starkt 

kapitalistiskt uppbyggt. Genom näringsfrihetslagarna 1864 men också genom hur det politiska 

systemet organiserades.22  

 

2.1.1 Liberala mot konservativa  

Det var två politiska motpoler i Sverige på 1800-talet. Den mest tongivande var den 

konservativa inriktningen. De stod för en tankegång om att man skulle bevara den gamla 

samhällsordningen. Det var den politiska eliten, d.v.s adel och prästerskap som var huvudet i 

samhällskroppen. De hade en organisk syn på samhället och att denna ordning var inlagd i 

dess natur. 

I opposition till de konservativa stod de liberala som hade sina rötter i den franska 

upplysningen. De eftersträvade en demokratisering av riksdagen, d.v.s att avskaffa 

ståndsriksdagen. Ett led i denna process var att öka den lokala självstyrelsen. Dahlquist och 

Strandberg menar att liberalerna fick med sig de konservativa i reformeringen, men att det var 

de konservativa som dikterade både kommunallagarnas utformning och riksdagsreformen. De 

liberala förlorade på så sätt striden men som symbolisk eftergift hette det i 

kommunalförordningen att kommunerna hade kommunal självstyrelse. Men detta stämmer 

inte i praktiken, enligt Dahlquist och Strandberg. Sverige förblev en stark enhetsstat med stark 

reglering uppifrån.23  

 
                                                
21 Olof Petersson, Donald Söderlind, Förvaltningspolitik, 2:a upplagan, Publica1993, s.20-24. 
22 Ibid. 
23 Göran Rosenberg, Mats Dahlquist m.fl, Lokal demokrati, möjlighet eller hot?, en idéskrift om den kommunala 
självstyrelsen, Svenska kommunförbundet och kommentus förlag 1995, s.18-23. 
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2.2 Kommunalförordningen 

2.2.1 Organisering 

Genom kommunalförordningen fick kommunerna egen beskattningsrätt, för att kunna 

finansiera kostnaderna för fattigvård, hälsovård och samfärdsel.24 Här lades grunden för 

dagens  kommunala organisation.  

 

Kommunalstämman hade beslutanderätt. Förvaltning och verkställighet av de kommunala 

besluten lades på förtroendevalda oftast anknutna till olika nämnder. För att kunna väljas till 

förtroendeuppdrag i kommunen krävdes det att man hade rösträtt. Villkoren som man var 

tvungen att uppfylla för att få rösträtt, var att man måste vara över 21 år och att man inte 

tidigare hade varit straffad eller försatt i konkurs. Rösträtten var också oberoende av ålder och 

kön. Det var inkomst och förmögenhet som var avgörande, bolag hade också rösträtt. Det vara 

bara män över 25 år som var valbara till uppdrag i stämman.25 

 

2.2.2 Kommunens ansvarsområden 

Kommunerna skulle själva handha gemensamma ordnings- och hushållningsangelägenheter. 

Staten kunde i efterhand ingripa om kommunerna hade överträtt sitt ansvarsområde. Vissa av 

kommunernas beslut krävde beslut av ett statligt organ för att bli giltiga. De flesta av 

landskommunerna behandlade ärenden som först och främst berörde fattigvård.26 

 

I mars skulle den första stämman hållas, då skulle man välja elektorer till landsting, eller 

riksdagen, i oktober skulle övriga val föregå, och i november skulle man besluta om utgifts 

och inkomststat, samt kommunalbeskattning. En av grundtankarna med 

kommunalförordningen var att de lokala angelägenheterna skulle anförtros oavlönade 

lekmän.Man hade också rätt att fastställa böter till de som bröt mot kommunens 

ordningsregler.27 Med tiden fick man fler statligt pålagda uppgifter, som att upprätta längder 

över dödade rovdjur i kommunen, uppsyningsmän över fisket och allmän ordning i 

kommunen, samt utse skjutsskyldiga (1878). Från 1897 skulle alla kommuner ha en 

                                                
24  Jan Melin, Alf W Johansson, Susanna Hedenborg, Sveriges historia Bokförlaget prisma Sthlm, 1999, s175-
178. 
25 Christina Wahlström, Rätt, råd, kraft, dåd, om kommunal självstyrelse och förvaltning i Uppsala under 100 år 
(1862-1970), Utgiven av Uppsalas kommun genom dess historie kommitté 1997 s.54-55. 
26 Olof Petersson, Kommunalpolitik, 3:e upplagan, Norstedts juridik, 1998, s.50-55. 
27 Wahlström,1997 s.54-55.  
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hästuttagningsnämnd, vilken också blev kallad för femmannanämnden, de skulle anskaffa 

hästar och fordon till krigsmakten.28 

 

2.2.3 Rösträtt- aktiebolagsprincip 

Före 1862 baserade sig rösträtten på vilket yrke man hade. Det var ett uttryck för 

ståndssamhället som man hade i Sverige. Från 1863 och fram till 1919 baserade sig rösträtten 

på inkomst och förmögenhet. Det medförde i början att nya samhällsgrupper fick rösträtt, 

medan några andra grupper föll utanför, t.ex, vissa hantverkare. Men det var fortfarande 

väldigt få som hade rösträtt. Runt sekelskiftet ökade antalet väljare och det var p.g.a ökade 

löner generellt i samhället vilket medförde att den snabbt växande gruppen, industriarbetarna 

började få mer att säga till om. Dessutom bildades nya partier under den här tiden och 

politiken fick en ny inriktning. De olika partierna styrdes av sina grundläggande ideologier. 

Tidigare hade det varit olika samhällsgruppers intressen, oftast knuten till yrkesutövning som 

varit styrande. 

 

Rösträtten byggde på aktiebolagsprincipen, d.v.s att rösträtten var graderad efter hur stor 

förmögenhet och inkomst man hade29. Kvinnor med förmögenhet och juridiska personer som 

bolag fick också rösträtt. Rösträttsreformen  1907-09 minskade höginkomsttagarnas och 

bolagens inflytande och 1918 försvann bolagens rösträtt helt.30 

Mellan 1863-84 fick man rösträtt om man tjänade mer än 400 riksdaler. Mellan 1885-1919 

höjdes gränsen till 500 kronor. I städerna gav 100 riksdaler en röst, 200 riksdaler gav två 

o.s.v. Det betyder att de rikaste hade det största inflytandet.  

I landskommunerna bestämdes rösträtten av fyrktalet31, vilken baserades på hur stor inkomst 

eller förmögenhet man hade. Ett mantal32 motsvarade 100 fyrkar. Det lägsta röstetalet var i 

början 10 fyrkar. Från 1868 motsvarade en röst en fyrk. Först 1900 fick man 

röstetalsbegränsning vilket bestämdes till en tiondedel av kommunens hela fyrktal.1909 

infördes den 40-gradiga röstskalan, röstetalet beräknades i direkt förhållande till inkomsten. 

Ingen fick utöva rösträtt för mer än 40 röster eller en tiondedel av kommunens hela röstetal. 

                                                
28 SFS 1895:43. 
29 Olof Petersson, Kommunalpolitik, 3:e upplagan, Norstedts juridik, 1998, s.53. 
30 Hellspong, Mats, Orvar Löfgren Land och stad : svenska samhällen och livsformer från medeltid till nutid, 
Gleerup 1994 , s 45. 
31 Fyrk, införs 1863, Ju högre inkomst eller förmögenhet desto fler fyrkar och därmed fler röster. I städerna 
beslutas att ingen får kontrollera mer än 1/20 av hela röstetalet.Avskaffas 1909( Källa: Nationalencyklopedin). 
32 mantal: egentligen hemmantal, d.v.s ett hemman = 1. Med tiden delades gårdarna upp och fastigheten som 
man ägde kunde då t.ex motsvara 1/8 mantal. Utifrån detta räknade man ut hur mycket skatt och hur många 
röster som man fick. (källa: Nationalencyklopedin). 
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Konsekvensen av detta system blev att i mindre kommuner kunde den politiska makten 

hamna i några få händer.33 

 

Ett naturligt utslag av denna ordning blir naturligtvis att de högborgerliga i början kom att 

dominera på stämmorna. I och med införandet av kommunallagen 1863 fick inte längre alla i 

socknen delta på stämmorna. Från och med nu var det bara de röstberättigade som kunde delta 

och som var valbara till förtroendeuppdrag. Det blev en plutokratisk sammansättning i 

stämman och i landet för övrigt.34 

 

2.3 Borgvik  -  bruksorten 

Det speciella med Borgvik är dess järnbruk. Socknen hade växt upp runt denna industri och 

brukspatronen var därför tongivande. ”Industrialisering” hade startat redan på 1600 –talet, 

men modernisering tog fart ordentligt på 1800-talet, genom förbättrade metoder för att 

framställa järn. Dessutom växte flera sågverk upp i Borgvik, samt kvarnverksamhet. Man 

hade därför en annan struktur och hierarki än andra jordbrukskommuner. Borgviks samhälle 

bestod både av arbetare, tjänstemän och jordbrukare. Det var ett litet industri- och 

jordburkssamhälle i miniatyr. I struktur skiljer sig bruksorterna ut från de vanliga 

landsortskommunerna. Patriarken, brukspatronen/förvaltaren var härskaren i det lilla 

samhället. Genom välfärdsanordningar knöt bruksförvaltaren de anställda till sig. Det uppstod 

ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan över- och underlydande. Relationen mellan de 

anställda och bruksförvaltaren var av en mer personlig karaktär. Bruksförvaltaren var som en 

fader för sina undersåtar, de anställda utgjorde familjen och deras hem var själva orten.35 

 

Runt 1840 var Borgvik det största järnbruket i Värmland. Borgviks läge vid Borgviksälven 

och dens utlopp gjorde att det fanns flera kvarnar här. De utgjorde en viktig del av Borgviks 

liv. Bönderna kom med sina båtar fulllastade med spannmål för att mala den i Borgvik. 

Väntetiden kunde uppgå till flera veckor när det var som mest intensivt. Järnmalmen fraktades 

från Kristinehamn per båt till Borgvik. De färdiga järnvarorna fraktades till Göteborg för 

                                                
33 Wahlström,1997 s.54-55. 
34 Sten Carlsson, Jerker Rosén, Svensk historia 2, svenska bokförlaget, 1970, s.343. 
35 Christer Ahlberger, Lars Kvarnström  Det svenska samhället 1720-2000, böndernas och arbetarnas tid 
Studentlitteratur, Lund 2004, s 237. 
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export. Runt sekelskiftet var den industriella utvecklingen i Borgvik på topp. Man hade 

ångsåg och snickerifabrik. Det högsta invånarantalet nåddes 1903; 1429 personer.36 

 

3. Undersökningen 
3.1 Inledning 

Min ambition har varit att studera hur fördelningen i kommunalstämman i Borgvik såg ut 

mellan beslut och ärenden med förankring i lokal självstyrelse samt de med förankring i 

statliga direktiv (förordningar och lagar). Många av besluten som de tog och ärendena som de 

behandlade befinner sig i ett mellanläge. Det är ofta statliga direktiv som ligger i grunden men 

det krävs en lokal anpassning av förordningen eller lagen. Några exempel på ärenden som 

befinner sig i en mellanposition är när man valde ledamöter till bevillningsberedningen37, 

eller när man bestämde hur organiseringen av fattigvården skulle se ut. Båda är statligt 

pålagda uppgifter, men deltagarna i stämman bestämde själva, vem som skulle sitta i 

bevillningsberedning och hur till exempel roteringen skulle föregå. Kommunens uppgift blev 

alltså att administrera de statliga direktiven. Dessa beslut hade både lokal självstyrelse och 

statliga direktiv i sig. Jag kommer att särskilt ta upp dessa ärenden i den följande 

framställningen. Jag undersöker också hur maktfördelningen i kommunalstämman såg ut och 

hur den förändrar sig över tid. Detta kommer jag att framställa under 3.8-3.10. 

 

3.2 Kommunernas organisation och uppdrag 

För att få en bättre förståelse av hur organisationen av kommunen såg ut, samt vilka ärenden 

som man var pålagda att behandla i stämman kommer jag här att ge en kort framställning. Jag 

kommer att ange årtalet i anknytning till när man införde olika statliga påliggande på 

kommunerna. Detta för att det klart ska framgå när man införde dessa regleringar. 

Med kommunalförordningen fick man två olika former för kommuner, städerna och 

landsortskommunerna. Landsortskommunerna skulle ha kommunalstämma, med beslutande 

myndighet. Kommunalnämnden hade verkställande och förvaltande myndighet. I mindre 

kommuner var det till en början kommunalnämnden som verkställde fattigvårds- och 

hälsovårdsärenden, i Borgvik fick man egen fattigvårdsstyrelse 1919. Inkomst och 

                                                
36 Sven Kullander, Värmarnas land, från istid till nutid, Borgviks utvecklingsråd, s.50, Sven Hugo Borg, 
Borgviks järnbruk, utveckling och nedgång 1840-1924, Borgviks hembygdsförening 1998, s26, s.164. 
37 Bevillning, gemensam benämning på statens extraordinarie inkomster. Bevillning är tidsbegränsad och kan 
vara objektsskatt, lyxskatt, och personskatt (Källa: Kent Andersson, Henrik Anderö, Ordbok för släktforskare, 
ICA bokförlag, 1997). 
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utgiftsförslag, samt revisionen av kommunens olika kassor skulle godkännas av stämman och 

utarbetas av, de av stämman utvalda personer eller nämnder (1862). 

Kommunens förtroendevalda skulle även utarbeta mantalslängder (1861), taxerings- och 

fyrktalslängder, rest- och avkortningslängder (1862), samt markegångstaxa (1868). För att 

utarbeta dessa längder hade man olika kommittéer med olika, av stämman valda personer. De 

satt i taxeringskommittén och bevillningsberedningen. 

Kommunens invånare skulle även underhålla sina vägar (1735, utvidgad reglering 1891) och 

välja elektorer till landstings- och riksdagsmannaval (1862 och 1865). Kommunen skulle även 

ha sin egen brandstodskommitté, vilken skulle handha ärenden i förhållande till brand och 

inbetalning av avgifter (1734). 

Kommunerna kunde välja hur de skulle organisera sin fattigvård, den vanligaste formen var 

att organisera den i så kallade fattigvårdsrotar. Man indelade hemmanen i olika rotar, de 

skulle vid behov ta hand om de personer som inte kunde göra det själva, exempelvis 

föräldralösa barn och gamla människor. Rotarna betalade en avgift till kommunen, beroende 

på hur många personer de hade på rotering i sin rote. De som inte hade några rotehjon, 

betalade därmed en större avgift, för att bördan skulle vara mera rättvis. De hemman som tog 

hand om rotehjon, fick en viss ersättning av kommunen. Kommunen skulle även ha egen 

vaccinatör.38 Kommunerna fick som sagt själv välja hur de skulle organisera fattigvården. De 

två vanligaste formerna var rotegång och utackordering. I större kommuner fanns det oftast 

också fattigstugor. På slutet av 1800-talet blev det vanligt att de fattiga fick understöd i sina 

hem.39 Kommunerna fick också själv bestämma hur de skulle organisera sockenmagasin 

verksamheten.40 

 

3.3 Statligt reglerade ärenden 

De ärenden som i huvudsak behandlades i kommunalstämman, som har sin förankring i 

statliga direktiv, var först och främst kartläggande av invånarnas ekonomi och tillgångar för 

att kunna utkräva skatt. Kommunens förtroendemän skulle utreda detta i 

                                                
38 Fritz Kaijser 1862 års kommunalförordningar  s.11-66, i Hundra år under kommunalförordningen 1862-1962, 
en minnesskrift utgiven av Svenska landskommunuernas förbund, Svenska landstingsförbundet, svenska 
stadsförbundet, 1962. 
39 Hellspong, Mats, Orvar Löfgren Land och stad : svenska samhällen och livsformer från medeltid till nutid, 
Gleerup 1994 , s 45. 
40 Nils Höjer, Kommunal uppslagsbok för land och stad, fjorton hundra prejudikat, distrubuent Fr. Skoglund, 
Stockholm, 1892. 
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bevillningsberedningen, markegångsnämnden41, taxeringskommittén42 och 

uppbördstämman43. De skulle utarbeta olika längder i förhållande till sitt uppdrag, exempel på 

de är, rest- och avkortningslängder44, fyrktal och debiteringslängder45, samt upprättande av 

markegångspris. Ett annat område som kommunalstämmans förtroendevalda skulle kartlägga 

var mantalet i kommunen, en förteckning över alla personer som var bosatta i kommunen. 

Alla personer över 18 år skulle mantalsskrivas. 

 

De ovannämnda längderna var inte bara ett underlag för att kunna utkräva skatter och avgifter 

utan låg även till grund för kartläggande av vilka som hade rösträtt och därmed var valbara till 

olika uppdrag i stämman. Dessutom möjliggjorde rösträtten att man av stämman kunde väljas 

att bli elektor för landstingsmannaval och riksdagsmannaval. Utarbetandet av de olika 

längderna krävde omfattande kartläggning och var tidsödande. 

 

Ett annat område var att kommunen skulle ha ordningsmakt. Längder över dödade rovdjur 

skulle skrivas, och ersättning skulle utdelas till de som utfört uppdraget. Man skulle även 

kontrollera fisket i de inom kommunen belägna sjöarna och vattendragen.46 

Brandstodskommittén47 skulle handha och behandla inbetalning av avgifter och ersättning vid 

brand. Kommunen skulle även ha ordningsmän och fjärdingsman för att upprätthålla ordning i 

kommunen.48 

 

Som jag tidigare har nämnt var själva förvaltningen av kommunen bestämd från statligt håll. 

Den kommunala strukturen innebar att man skulle hålla på förhand utlysta stämmor. De skulle 

                                                
41 Markegångstaxa, penningvärde på varor och tjänster, officiell prislista. M. Används för att översätta 
betalning in natura till pengar och motsatsen. Taxan upprättas vart år i varje län ( K. K. d. 17 april 1868, samt RF 
§ 75, källa: Höjer). 
42 Taxering:  uppskattning av varje fast egendoms värde och varje skattskyldigs årliga inkomst verkställdes av 
bevillningsberedningen samt taxerings- och prövningsnämnden BF § 13 (Källa: Höjer) 
43 Uppbörd. Uppbörden av bevillningsavgiften verkställdes vid de llmänna kronouppbördsstämmorna.BF§ 76, 
Allmogen gavs rätt att vid kommunalstämma välja en man för att  närvara vid uppbörden samt jämföra och 
kontrollera uträkningarna av markegångstaxan”. K. R. D. 22 nov. 1680, d.17.aug.1762 § 4, jämförd med FKL § 
7 (Källa: Höjer). 
44 Rest och avkortningslängder, längd över restskatter som inte kan indrivas och därför efterskänkes (för icke 
erlagda pensionsavgifter) (Källa: Höjer). 
45 Fyrk, införs 1863, Ju högre inkomst eller förmögenhet desto fler fyrkar och därmed fler röster. I städerna 
beslutas att ingen får kontrollera mer än 1/20 av hela röstetalet.Avskaffas 1909( Källa: Nationalencyklopedin). 
46 Uppsyningsman, socknen kan välja två uppsyningsmän, skogsordn. D. 1 aug. 1805 §§ 8 och 10, från 1923 
benämnd tullöveruppsyningsman (Källa: Höjer). 
47 Brandstod, brandstöd, brandhjälp. Enl. 1734 års lag ger den som genom vådeld förlorar hus, säd, foder, 
boskap, att hos häradsrätten begära brandstod till viken vart hemman i häradet är skyldiga att bidra (Källa: Kent 
Andersson, Henrik Anderö, Ordbok för släktforskare, ICA bokförlag, 1997). 
48 Fjärdingsman: inom varje socknen skall det finnas en fjärdingsman. K.st.d 1 juni 1850 §1 (Källa: Höjer) 



17 

besluta i olika pålagda ärenden och lokala ärenden. Själva utformningen krävde att man valde 

personer till kommunalnämnden som skulle verkställa de kommunala besluten. Revisorer 

skulle väljas för att redovisa den kommunala ekonomin. Man skulle sköta ärenden i 

förhållande till vägbyggen, och väghållning, fattig- och hälsovård. Förtroendemän skulle 

väljas till olika uppdrag. Mycket av den kommunala verksamheten var av centralmakten 

pålagd. För att bygga vägar och broar och för att ta upp större lån var man tvungen att 

ödmjukt ansöka kungen om lov.49 Fanns det överhuvudtaget utrymme för kommunalt 

självstyre? Det är något som jag ska försöka besvara nedan. 

 

 

3.4 Ärenden med lokal förankring 

Viktiga kommunala uppgifter var att förvalta sockenmagasinet och biblioteket och 

gemensamma byggnader.50 

Med kommunalförordningen 1862 fick kommunerna egen beskattningsrätt. Inkomsterna till 

Borgviks kommun kom till största del från fyrkavgifter, personbeskattning, och avgifter till 

barnmorskan, men också från brännvinsutskänkningsmedel.51Hundskatten var också frivillig, 

och inte pålagd kommunen att ha. Kommunen fick själv bestämma om man skulle ha den, 

men det fanns statlig reglering för hur stor avgiften skulle vara, den fick inte överstiga 15 

kronor.52 

I jämförelse med de statliga uppdragen verkar dessa lokala ärendena torftiga och få. Men då 

är tiden inne för att övergå till de ärenden som utgör en mellanposition till ovan nämnda 

ärenden. 

 

3.5 Ärenden med både statlig och lokal förankring 

Det var statliga förordningar och lagar som bestämde ramarna i förhållande till organisering, 

men kommunen fick lokal frihet att välja vem som ska inneha förtroendeuppdraget och till 

vissa ärenden, också hur de skulle organiseras.  

De fyllde strukturen med innehåll. Det skulle väljas personer till flera förtroendeuppdrag. 

Först och främst så skulle ledamöter till stämman och nämnden utses. Därefter var det bl.a 

revisorer som skulle utses, markagångsledamöter, medlemmar i taxeringskommittén o.s.v. 
                                                
49 Grums arkiv, Kommunalstämmoprotokoll Borgvik, 1861, 1864-65, 1869-1870, 1910-11, 1923-24, XI A1, A2. 
50 Grums kommuns arkiv, Borgviks kommunalstämmoprotokoll 1864-65,1869-70, XI A1, Borgviks 
kommunalstämmoprotokoll, 1810-11, 1923-24, XI A2. 
51 Ibid. 
52 Nils Höjer, Kommunal uppslagsbok för land och stad, fjorton hundra prejudikat, distrubuent Fr. Skoglund, 
Stockholm, 1892. 
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Själva strukturen var fastslagen men det var kommunalstämmans uppgift att hitta personer 

som passade till uppdraget. Vissa av uppdragen krävde kunskap om, och resurser för det 

område som man skulle handha. Exempel på det är väghållning, skjutshållning och brandstod. 

Med tiden kom ansvarsområderna att bli mer specialiserade och krävde därmed  kunskap och 

kanske också utbildning. 

 

Det största uppgiftsområdet i Borgvik utgjorde både ekonomiskt och organisatorisk 

fattigvården. Innan man fick en fattigvårdsstyrelse i Borgvik var det kommunalstämman och 

nämnden som hade detta ansvar. För att synliggöra vilken stor organisatorisk post 

fattigvården utgjorde, så var det fattigvårdsärenden som utgjorde de flesta ärendena  år 1869. 

Det var också fattigvården som utgjorde den största utgiftsposten under hela perioden.53 Här 

är det viktigt att framhäva att Borgviks bruk och Borgvik kommun inte hade gemensam 

fattigvård. Den var uppdelad under största delen av denna undersökningsperiod. 

 

3.6 Utveckling över tid  

3.6.1 Organisatoriska och administrativa förändringar vid övergången från socken till 
kommunalstämma 
År 1861 hade man 11 sammanträden i sockenstämman, detsamma gäller för 1864. När man 

jämför åren före och efter så ligger de på ungefär samma antal, från 8 till 12 sammanträden.54 

Mötesfrekvensen beror naturligtvis på omständigheterna. De år som man har behandlat stora 

frågor som har belastat socknen och kommuninvånarnas ekonomi extra mycket, exempelvis 

vägbyggen, har mötesfrekvensen varit större.  

Ansvaret för skola flyttas över till kyrkorådet när delningen mellan kyrka och socken sker 

1863. Ansvarsområdet på kommunalstämman i jämförelse med sockenstämman blir därför 

mindre. Skolan och skolfrågor hade utgjort en betydlig del av ärendena på sockenstämman. 

Under 1861 behandlas frågor angående skolans ekonomi, upprättande av en ny skola och ny 

lärartjänst, samt löneförbättring för lärarna. Detta blir alltså ett fält som efter 1863 kom att 

tillfalla kyrkans område. 

 

Flertalet av besluten (47%) på sockenstämman 1861 hade förankring i lokala beslut. Bara nio 

procent var beslut i förhållande till statliga förordningar eller kungörelser. 44% av ärendena 

                                                
53 Grums kommuns arkiv, Borgviks kommunalstämmoprotokoll 1864-65,1869-70, XI A1, Borgviks 
kommunalstämmoprotokoll, 1810-11, 1923-24, XI A2. 
54 Värmlandsarkiv, Borgviks sockenstämmoprotokoll 1861och Grums arkiv, Borgviks 
kommunalstämmoprotokoll, 1864-65, XI A1. 
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var en kombination av statliga reglering, med lokal utformning (se tabell 1 s.25). De 

viktigaste frågorna som man behandlade på sockenstämman 1861 var väghållning, fattigvård- 

och skolfrågor samt reparation av pastorns boställe i Nor. De lokala ärendena för 1864-65 

liknar de som man hade haft åren innan, med några förändringar. Nu hade man bl.a ansvaret 

för biblioteket och dess förvaltning. Fattigrotarnas finansiering och organisering diskuterades, 

vilket man inte gjort på sockenstämman 1861. 55 

 

Ordförande på kommunalstämman, bruksförvaltaren August Almquist föreslår en ny 

benämning på rotehjonen, men det godkänns inte av stämman. Det framgår inte i protokollet 

vilken ny benämning som Almquist föreslog.56Detta är den enda meningsskiljaktigheten som 

jag har hittat när jag har undersökt kommunalstämmo-protokollen. Man kan tolka det på olika 

sätt. Är kommunalstämmans ordförande mer liberal än de andra på stämman? 

Bruksförvaltaren har övertagit ordförandeposten, han är ny i sin position, de välbärgade 

bönderna på stämman har kanske inte samma tillit till honom som när prosten var 

ordförande?En annan tolkning är att genom förändring av en benämning försöker 

bruksförvaltaren uppvärdera rotehjonen. Har de haft för låg status? Har kommuninvånarnas 

inställning till rotehjonen uppfattats som för negativt laddad? Bruksförvaltarna och patronerna 

är ledare i en patriarkal hierarki, patronen/förvaltaren är den självklara auktoritära ledaren, 

men han har också ett ansvar för sina undersåtar. Menar Almquist att man har gått för långt i 

behandlingen och attityd gentemot de medellösa i socknen? 

 

Efter att man har övergått till kommunalstämma, tillkom ett nytt uppgiftsområde. Nu skulle 

de utarbeta fyrktal- och debiteringslängder. Dessa längder utgjorde underlag för vem som 

hade rösträtt. Det tillkom flera andra nya ansvarsområden för kommunen efter att 

kommunalförordningen införts. Man skulle bl.a utarbeta markegångstaxa, tillsätta en 

bevillningskommitté, välja ordningsmän för fisket, samt förhålla sig till ny reglering av 

väghållning och brevbäring. Man skulle även välja elektorer till riksdags- och 

landstingsmannaval.57  En större statlig reglering blir tydligt märkbar, (se tabell 1 s.25) men 

den nya ordningen ger också lokalbefolkningen ett större inflytande genom att de 

                                                
55 Värmlandsarkiv, Borgviks sockenstämmoprotokoll 1861och Grums arkiv, Borgviks 
kommunalstämmoprotokoll, 1864-65, XI A1. 
56 Grums arkiv, Borgviks kommunalstämmoprotokoll, 1864, 21/12, XI A1. 
57 Kaijser, 1962, s.11-66. 
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röstberättigade kunde vara med att påverka vem som blev vald till höga politiska poster i 

landstinget och i riksdagen.58 

 

3.6.2 Utveckling – ärenden på kommunalstämman 

Skillnaderna mellan 1869-70 och 1864-65 är inte stora. De statliga ärendena är i stort sett 

desamma. Men nu är Borgvik tillsammans med de omkringliggande kommunerna involverade 

i två omfattande byggprojekt. Det ena är att bygga ny väg mellan Näs och Grums, det andra 

att bygga en bro i Nor. De beslutade att ta ett omfattande lån, men de måste först ansöka hos 

kungen om hans godkännande innan beslutet kunde träda i kraft.59 Ökad handel krävde 

förbättrade kommunikationsvägar. Borgviks byggprojekt var tidstypiskt, samma verksamhet 

förekom i hela landet. 

 

Dessutom satte man igång hjälpverksamhet för fattiga kvinnor. Kommunen köpte in lin och 

hamp så att de kunde tillverka hästtäcken och säckar, som senare skulle säljas.60 Här möter vi 

den så tydliga andan i tiden, hjälp till självhjälp. Sverige hade under den senare hälften av 

1860-talet varit präglat av missväxtår och extrema väderleksförhållanden, vilka kulminerades 

1868-69.61 Därför hade behovet av nödhjälp runt omkring i landet ökat drastiskt, det gäller 

också för Borgvik. 

 

Till nästa kommunalstämma gör vi ett stort tidshopp, den ligger 40 år fram i tid. Man har 

fortfarande markegångstaxa, naturahushållningen har inte helt försvunnit.62 Man har nu gått 

från riksdaler till den svenska kronan, vilken infördes 1873.63  

Annars liknar mycket av kommuens verksamhet den som man har haft tidigare. En ny post 

som kommunen nu har, är att avsätta pengar till livränta för alla nyfödda barn. Livräntan 

skulle användas till utbetalning av pension.64 I många kommuner hade man på eget initiativ 

börjat med att avsätta pengar till livränta för kommunens invånare. I de första fallen 

                                                
58 Värmlandsarkiv, Borgviks sockenstämmoprotokoll 1861och Grums arkiv, Borgviks 
kommunalstämmoprotokoll, 1864-65, XI A1. 
59 Grums arkiv, Borgviks kommunalstämmoprotokoll, 1869, 8/8 XI A1. 
60 Grums arkiv, Borgviks kommunalstämmoprotokoll, 1869, 4/2, 21/3 XI A1. 
61 Sten Carlsson, Jerker Rosén, Svensk historia 2, svenska bokförlaget, 1970, s.364. 
62 Grums arkiv, Borgviks kommunalstämmoprotokoll, 1911, 30/10 XI A2. 
63 Krona, myntenhet i Sverige sedan 1873, vid övergången motsvarade en riksdaler riksmynt en krona, en 
riksdaler specie motsvarade 4 kronor (Källa: Lars O Lagerqvist, Ernst Nathorst- Böös, Vad kostade det? Priser 
och löner från medeltid till våra dagar, LTs förlag 1984, s.12). 
64 Grums arkiv, Borgviks kommunalstämmoprotokoll, 1911, 16/12 XI A2. 
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godkänner inte kungen denna ordning, men 1877 godkänns den.65 Först 1913 införs allmän 

pensionsförsäkring.66 Samtidigt börjar man prenumerera på  tidsskrift om human slaktmetod, 

för att användas som diskussionsmaterial i kommunen. Satsningen på ordningsmakten har 

ökat. I tillägg till kronofjärdingsman, ville man också ha en polisuppsyningsman, och man 

ansökte om statliga anslag till detta. Samt att man är nu pålagda att ha egen 

hästuttagningsnämnd, vilken skulle anskaffa hästar och fordon till krigsmakten.67 Nu hade 

kommunerna också fått tingshusbyggnadsskyldighet.68 

 

Nästa undersökningsperiod dateras mer än tio år senare, 1923-24. Nu har allmän rösträtt för 

män och kvinnor trätt i kraft. Fattigvårdslagen har utvidgats och man frångår benämningen 

fattighus till ålderdomshem.Fattigvårdslagen humaniseras.69 Nu får även de tillitsvalda 

arvoden för sitt uppdrag, en övergång från oavlönade lekmän till avlönade tjänstemän.Man 

skulle även ha pensionsnämnd och arbetslöshetskommitté.70 

Man samarbetar tillsammans med omkringliggande kommuner om gemensam 

provinsialläkare. Omkostnader såsom lön och bostad bekostas gemensamt av kommunerna. 

Samtidigt erbjuder disponent Storjohann kommunen att hyresfritt få använda lokaler i 

Borgvik till ålderdomshem.71  

 

När kommunalförordningen infördes var det ärenden i förbindelse med skatter, avgifter och 

rösträtt som utvidgades drastiskt, i slutet av undersökningsperioden är det istället den sociala 

välfärden som börjar byggas ut. Staten börjar ta ett större ansvar för medborgarnas välfärd 

och delegerar ut uppdrag till kommunerna.  

Med tiden fick man i Borgvik flera olika nämnder och kommittéer, kommunens 

uppgiftsområden växte, både i förhållande till statliga och egna behov.72 De fortroendevalda 

fick på slutet av undersökningens tidsram arvoden för sin insats för kommunen. Fram till dess 

hade de varit oavlönade. Det hette i kommunalförordningen att ”vården av lokala 
                                                
65 Nils Höjer, Kommunal uppslagsbok för land och stad, fjorton hundra prejudikat, distrubuent Fr. Skoglund, 
Stockholm, 1892. 
66 Den svenska historien, 14 Från storstrejken 1909 till folkhemspolitik 1966-68, Bonnier lexikon AB Stockholm 
1998 s. 220-223. 
67 Grums arkiv, Borgviks kommunalstämmoprotokoll, 1910-11, X1 A2. 
68 Tingshus kommunerna pålades att fianansiera uppförande och underhåll av tinghus och häradsfängelse,  Lag 
d. 26 sept. 1884 (Källa: Höjer). 
69 Den svenska historien, 14 Från storstrejken 1909 till folkhemspolitik 1966-68, Bonnier lexikon AB Stockholm 
1998 s. 220-223. 
70 SFS 1922:419. 
71 Grums arkiv, Borgviks kommunalstämmoprotokoll, 1923,18/5 XI A2. 
72 Grums kommuns arkiv, Borgviks kommunalstämmoprotokoll 1864-65,1869-70, XI A1Grums kommuns arkiv, 
Borgviks kommunalstämmoprotokoll, 1910-11, 1923-24, XI A2. 
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samhällsängelägenheter skulle anförtros åt oavlönade lekmän”.73 1912 bestämde man på 

stämman att kommunalnämndens ordförande skulle få arvode.74 De förtroendevalda fick 

ersättning för resekostnader, när de åkte till Lillenor för att mötas angående skjutsärenden, till 

Grums om de var inkallade till häradsrätten, och om saken gällde hela länet, till Karlstad. Men 

de fick inte ersättning för den tid de avsatte för att arbeta med kommunala ärenden.75 

 

När man studerar tabellen nedan, ser man att de statligt pålagda ärendena ökade i antal under 

undersökningsperioden. De kommunala ärendena minskade efter att man har infört 

kommunalförordningen och ökade i den sista nedslagsperioden. Samma utveckling följde de 

ärenden som befann sig i en mellanposition, d.v.s att det var olika lagar och förordningar som 

var bestämmande för vad som skulle göras. Det var däremot upp till kommunen att fylla dem 

med innehåll. Det är statliga direktiv som var bestämmande i förhållande till de ärenden som 

befann sig i en mellanposition, t.ex fattigvårdsärenden. Det är statligt pålagda uppgifter som 

kommunen skulle lösa. Det gör att de ärenden med statlig förankring under hela perioden var i 

övervikt. De kommunala ärendena utgjorde innan införandet av förordningen cirka hälften av 

ärendena. Senare på 1860-talet 1/3 av alla ärenden. Ibörjan av 1900-talet utgjorde de 1/5 och i 

sista nedslagsperioden ökade de åter och utgör 2/5. Slutsatser i denna förbindelse kommer att 

behandlas i delsammanfattningen nedan och i kapitel fyra, slutsatser och diskussion. 

 

 

 

Tabell 1: Ärenden på kommunalstämman i Borgvik 1861-1924 
 1861 1864-65 1869-70 1910-11 1923-24 
 % antal % antal % antal % antal % antal 
Ärenden- 
Statliga direktiv 

9 3 14 7 11 8 21 13 16 14

Kommunala 
ärenden 

47 15 31 16 30 21 22 14 42 37

Ärenden i 
mellanposition 

44 14 55 29 59 42 57 36 42 37

Totalt  32  52  71  63  90
Källa: Grums kommuns arkiv, Borgviks kommunalstämmoprotokoll 1864-65,1869-70, XI A1, Borgviks 
kommunalstämmoprotokoll, 1810-11, 1923-24, XI A2 
 

                                                
73 Fritz Kaijser 1862 års kommunalförordningarHundra år under kommunalförordningen 1862-1962, en 
minnesskrift utgiven av Svenska landskommunuernas förbund, Svenska landstingsförbundet, svenska 
stadsförbundet, 1962, s.11-22. 
74 Grums arkiv, Borgviks kommunalstämmoprotokoll, 1912, XI A2. 
75 Grums arkiv, Borgviks kommunalstämmoprotokoll, 1864-65,1869-70, XI A1. 
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3.7 Delsammanfattning 

Hypotesen inledningsvis var att kommunalförordningen inte öppnade för lokalt självstyre, 

utan var reproducerande. Jag menar att hypotesen till stora delar har bekräftats. De statliga 

lagarna och förordningarna har reglerat kommunernas verksamhet i väldigt stor grad. De 

kommunala ärendena har varit i mindretal under hela den undersökta perioden. De till och 

med minskade efter att man hade infört kommunalförordningen, från ca 50 % till  ca 30%. 

Det är ett tydligt bevis för att den lokala självstyrelsen i Borgvik inte ökade efter att 

förordningen infördes. För att vara mer exakt så har kommunerna haft lokal självverksamhet 

organiserad genom valda oavlönade tillitsmän, inte lokal självstyrelse. De lokala initativen 

som har varit i förhållande till kommunens hushållningsangelägenheter, har begränsat sig till 

reparation av prästbostaden och andra gemensamma byggnader, samt att bestämma om man 

ska eller inte ska ha hundskatt. Man har också tillsammans med de närliggande kommunerna 

iverksatt väg- och brobyggen, men först varit tvungna att ansöka kungen om lov för att ta upp 

större lån. De saker som man i likhet med andra kommuner har drivit fram är inbetalning av 

livränta till kommunens invånare, man har även under 1910-talet aktivt arbetat för att få ett 

ålderdomshem i kommunen, detta infrias först när bruket läggs ned och bostäder frigörs för 

att de anställda vid bruket flyttar från orten. 

 

 

3.8 Inledning - kommunalstämmans maktfördelning  

Källmaterialet som jag har undersökt här är fortfarande kommunalstämmoprotokollen samt 

taxeringslängderna. Taxeringslängderna har jag använt som källa för att det visar om det finns 

något samband mellan vilken förmögenhet och inkomst som man hade och vilket värv man 

blev vald till eller anförtrodd.  

P.g.a att röstlängderna inte finns tillgängliga har jag istället använt mig av taxeringslängderna 

vilka kan ge en indikation på vilken status de olika yrkena hade men också vilken arbetsbörda 

arbetet krävde. Ju längre fram som jag har kommit i tiden, desto mer omfattande har 

materialet blivit. Det gäller speciellt taxeringslängderna. Det har gjort att det varit svårt att 

hitta några personer som har blivit nämnda i kommunalstämmoprotokollen. Det finns flera 

anledningar till det, namnet kan vara felstavat i protokollet, boställe kan också var fel angivet. 

I vissa fall har handstilen varit svår att tyda och jag kan ha missförstått stavningen.76 

 

                                                
76 Värmlands arkiv Karlstad, Taxeringslängder för mellansysslets fögderi,Värmlands landskontor EIII aa:9, 15, 
48, 364, 472 Taxeringslängder för 1865, 1870, 1911, 1924. 
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3.9 Den politiska maktfördelningen i Borgvik  

Det föreligger nästan inga förändringar när det gäller sammansättningen på stämman i 

förhållande till socken- och kommunalstämma. Vi möter ungefär de samma personerna 1861 

och tre, fyra år senare i kommunalstämman som på sockenstämman. Den största förändringen 

är att pastor C Pettersson som tidigare varit ordförande i sockenstämman, måste avgå enligt 

den nya förordningen. Nu skulle man välja ordförande till stämman. Denna ledare blev ingen 

mindre än själva bruksförvaltaren, vilket senare kom att bli en tradition, bruksförvaltarna i 

Borgvik blev självskrivna ledare i stämman. I sockenstämman var det prästen som skulle 

inneha detta värv, i kommunalstämman kunde alla som hade rösträtt och var valbara bli 

ordförande, men traditionen blev att förvaltarna på järnbruket ledde kommunalstämman. Mer 

än sextio år senare byter man i rask takt ut ordföranderna på stämman. De nya ordföranderna 

hade olika yrkesbakgrund, en var ingenjör på bruket, en präst i Borgvik och och till sist blev 

skolläraren Kullander ofrivilligt ordförande på stämman.77  

 

Borgvik var en liten kommun och de mest tongivande på stämmorna var en liten elitgrupp. 

Den bestod av välbärgade bönder och ledningen vid bruket, samt prästen och 

skolläraren.Under hela perioden utgjorde elitskiktet 5-6 personer. För att illustrera hur några 

av de mest trofasta förtroendevaldas verksamhet  på kommunalstämman såg ut har jag valt ut 

några personer som exempel. Några lyckades göra karriär genom troget och idogt arbete i 

stämman. Ett exempel på det är bonden Emil Johansson i norra Borgvik, som med tiden får en 

viktig position på stämman. När vi möter honom första gången 1909 äger han en av de största 

egendomarna i N:a Borgvik.Han är både nämndeman och kyrkovärd, vilka var  prestigefyllda 

uppdrag. I denna undersökningsperiod blir han också vald till kronofjärdingsman.78 När  vi 

möter honom mer än tio år senare har han fortfarande en tongivande position på stämman, 

samt har fått en ännu tyngre titel, han har blivit häradsdomare. Emil Johansson är det 

tydligaste exemplet på trofast tjänst i stämman.79 Men han är också karaktäristisk för de 

personer som blir valda till förtroendeuppdrag, de fortsätter så länge tills de är tvungna att 

avgå p.g.a ålderdom. Ett liknande exempel är bonden Anders Andersson, också han från norra 

Borgvik.I nedslagsperioden 1864-65 har han mindre uppdrag på stämman, som att justera 

kommunalstämmans protokoll.80 När vi möter honom i nästa nedslagsperiod (1869-70), har 

han tillsammans med bruksförvaltaren Carl Lindberg flest förtroendeuppdrag. Han har bl.a 
                                                
77 Grums kommuns arkiv, kommunalstämmoprotokoll 1923, 13/5, 16/12, 30/12, XI A2. 
78 Grums kommuns arkiv, kommunalstämmoprotokoll 1911, XI A2. 
79 Grums kommuns arkiv, kommunalstämmoprotokoll 1923, XI A2. 
80 Grums kommuns arkiv, kommunalstämmoprotokoll 1864-65, XI A1. 
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blivit kommunalnämndens ordförande och väljs till ombud för Borgvik i flera ärenden.81 

Uppskattat värde på hans egendom är högt, 8900 rdr 1870, men det finns flera andra bönder 

på stämman som har betydligt större förmögenhet. 82 Detta visar att det inte bara är 

förmögenhet och inkomst som är avgörande för vilka uppdrag man får. Andra orsaker som 

viljan att påta sig värv och visat förtroende från de andra på stämman är också avgörande. 

Men det finns ett samband mellan vilken förmögenhet eller inkomst som man har och vilka 

förtroendeuppdrag man får på stämman. Det finns flera exempel på det i 

undersökningsmaterialet. Bönder med mindre egendomar, får vanligtvis också mindre 

betydelsefulla uppdrag(se bilaga 1: yrkeskategorier, inkomst/förmögenhet).Före 

kommunalförordningens införande 1863 var det bruksförvaltaren tillsammans med några 

välsituerade bönder som deltog på stämman. Detsamma gäller också efter att förordningen har 

införts. Samma personer sitter på liknande poster som de har haft tidigare, med ett undantag, 

bruksförvaltaren har nu blivit ordförande istället för prästen.83  

 

3.10 Olika samhällsgrupper på stämman  

Bruksförvaltarens August Almquists närmaste krets på stämman utgörs av välsituerade 

bönder som vi möter under hela den första undersökningsdelen (tre nedslag på 1860 –talet), 

samt mjölnaren Per Holmgren. 1868 sänker man gränsen för att få rösträtt, en fyrk motsvarade 

nu en röst. Innan 1868 måste man äga motsvarande 10 fyrkar för att få en röst.84 Den nya 

grupp som på sextiotalet integreras på stämman är tjänstemän vid bruket men också några 

smidesmästare. Denna integrering sker innan lagen om röstutvidgning hade trätt i kraft. Det är 

några fler tjänstemän från bruket efter införandet men ökningen är minimal(se tabell 2 nedan). 

Röstutvidgningen gav inte något större utslag i sammansättningen på stämman i Borgvik i 

förhållande till att fler fick rösträtt. När man ser på inkomsten till de smidesmästare som har 

fått tillträde, så ligger den mycket högre än de andra mästarna. Deras inkomst är på 1000 

riksdaler, medan de andra smidesmästarna har en inkomst mellan 400-600 riksdaler.85 Detta 

är ett tydligt tecken på att inkomsten spelade en avgörande roll för om man blev vald till att 

inneha förtroendeuppdrag på stämman. Samtidigt speglar också den höga lönen insats och 

                                                
81 Grums kommuns arkiv, kommunalstämmoprotokoll 1869-70, XI A1. 
82 Värmlands arkiv; Taxeringslängder för mellansysslets fögderi,Värmlands landskontor EIII AA:41, 
Bevillningstaxeringslängd, nr.2 för år 1870. 
83 Värmlandsarkiv, Borgviks sockenstämmoprotokoll 1861och Grums arkiv, Borgviks 
kommunalstämmoprotokoll, 1864-65, XI A1. 
84 Wahlström,1997 s.54-55. 
85 Värmlands arkiv Karlstad, Taxeringslängder för mellansysslets fögderi,Värmlands landskontor EIII aa:9, 15, 
48, 364, 472 Taxeringslängder för 1865, 1870. 
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ansvar i det dagliga arbetet. Det kan också vara en av de bidragande orsakerna till att de fick 

uppdrag i stämman. Anledningen till att de fått en hög lön betyder antagligen att deras 

arbetsinsats och kompetens har varit högre än de andra smederna, därför har man uttryckt det 

i att ge dem högre lön och kommunala förtroendeuppdrag. 

 

Nästa nedslag kommer ca 40 år senare, mellan 1910-11. Kommunalstämmans 

sammansättning har förändrat sig något. Snickeriförmänn och verkmästare vid sågarna har 

tillkommit, och en arbetare, sågaren och klamparen86 Frans Lindgren anställd vid Borgviks 

bruks sågverk. Hans inkomst kan vara en förklaring till att han fick det viktiga förtroendet att 

sitta i taxeringskommittéen. Hans inkomst är den högsta bland sågarna. Han har lika hög lön 

som verk-, smides- och byggmästarna på bruket (Se bilaga 2: yrkeskategorier och 

inkomst/förmögenhet). 
Tabell 2: yrkeskategorier på kommunalstämman i Borgviks kommun 
år Hemmansägare Tjänstemän Företagare Arbetsledare Arbetare Övriga  
 % Antal % Antal % Antal  % Antal % Antal % Totalt 

antal 
personer 

1861 74 14 21 4 5 1       19 
1864-

65 
 

58 10 18 3 6 1 18 3     17 

1869-
70 

58 15 31 8 4 1 7 2     26 

1910-
11 

38 10 27 7   23 6 4 1 7 2 26 

1923-
24  

26 13 16 8   14 7 36 18 8 4 50 

Källa: Grums kommuns arkiv, Borgviks kommunalstämmoprotokoll 1864-65,1869-70, XI A1, Borgviks 
kommunalstämmoprotokoll, 1910-11, 1923-24, XI A2 
 
Det är först i sista nedslagsperioden, efter att allmän rösträtt för män och kvinnor har införts 

som man märker en förändring. Nu får helt andra yrkeskategorier tillitsvärv på stämman (se 

tabell 2). Ingenjören G Pettersson vid Borgviks bruk, pastor Elis Malmström och skolläraren 

blir ordförande. Stämman blir mer representativ för Borgviks befolkning. Sågarbetare och 

snickare fick tillitsvärv, böndernas maktposition minskade i och med att färre fick viktiga 

tillitsvärv.87 Den främsta orsaken var att rösträttssystemet förändrades.  

 

Det är intressant att se på den nya sammansättningen. Nu är inte längre de högsta 

tjänstemännen på bruket naturliga ordförande på stämman. Nu intar istället vanligt folk 

viktiga positioner. Den viktigaste orsaken var rösträttssystemet, de andra orsakerna blir 
                                                
86 Klampare, virkessorterare. 
87 Grums arkiv, Borgviks kommunalstämmoprotokoll, 1923-24, XI A2 
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spekulationer men är ändå viktiga att ta med här, för att de kan erbjuda en eller flera möjliga 

förklaringar till stämmans utseende och nya maktfördelning. En teori är att när nya 

yrkeskategorier tillkommer på stämman, vilka i samhället räknas ha lägre status i jämförelse 

med tjänstemännen och förmögna bönder, förminskas också statusen vid att inneha politiska 

värv. En klar indikation är att under den sista nedslagsperioden fick man tre olika 

ordföranden, en tjänsteman vid bruket, prosten och skolläraren. Det var alltså turbulenta tider 

på stämman. Efter att prosten avgick, blev den nya ordförande på stämman, skolläraren och 

organisten Kullander. Strax efter att han har blivit vald till ordförande, ville han avsäga sig 

ordförandeposten, detta godkändes inte och han måste fortsätta.88  

Hos Kullander ser man en tydlig ovilja att fortsätta uppdraget. De andra ordföranderna verkar 

inte heller vilja fortsätta sitt uppdrag eftersom de avgick efter så korta perioder. Möjliga 

tolkningar av dessa förändringar är att statusen vid att inneha värvet har sjunkit drastiskt, det 

upplevs numera som en börda att vara ordförande på kommunalstämman.  

 

Sverige och även Borgvik är präglat av kristid. Järnbruksverksamheten läggs ned i Borgvik, 

och den största arbetslöshetskrisen i Sverige nådde sin kulmen vintern 1921-22. De svåra 

tiderna och ökad arbetsbörda kan vara en förklaring till att ordföranderna inte vill fortsätta på 

sina poster. 

 

Man väljer i denna period nya personer till olika värv i stämman och i nämnder. Flera arbetare 

från järnbruket och sågverket blir tilldelade flera olika värv. Här märker man ett tydligt 

maktskifte. De tidigare inte valbara, gör antingen krav på att få vara med i kommunens 

beslutsprocesser, eller så betyder det att de som tidigare innehaft värv inte längre ville ha 

dem, p.g.a att de som tidigare inte varit valbara nu hade fått tillträde. Deras tidigare 

exklusivitet hade utarmats.89 

 

Det har under den här perioden tillkommit en viktig motivationsfaktor för att inneha politiskt 

värv i kommunen, man fick nu arvode för sitt uppdrag och detta  finansierades av kommunen. 

Grundtanken när man införde förordningen var att de kommunala uppdragen skulle vila på 

oavlönade lekmän. Nu har kommunens ansvarsområden växt och specialisering krävdes för 

att driva kommunens uppgifter, därför hade man från statligt håll öppnat för att man nu kunde 

avlöna kommunens förtroendevalda. Detta verkar inte ha varit en motivationsfaktor för de 
                                                
88  Grums arkiv, Borgviks kommunalstämmoprotokoll,  1923, 13/5, 16/12, 30/12, XI A2 
89 Grums arkiv, Borgviks kommunalstämmoprotokoll, 1923-24, XI A2 
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grupper som tidigare varit deltagande på stämman. Är det statusen för yrket som är drivande, 

inte viket arvode man får?  

 

En annan viktig orsak var att rösträtten hade utvidgats. Det innebär att vissa grupper pressades 

undan och fler grupper fick tillträde till maktens arena, men det som man kan utläsa från 

protokollen är att det inte längre hade samma status att sitta i stämman. Det verkar som om 

det rådde en uppfattning om att man inte vill beblanda sig med de som tidigare aldrig haft 

inflytande i det politiska livet. Arbetarna hade ingen traditionell politisk skolning, och de kom 

från en lägre samhällsklass. Det är två bönder som fanns med i elitskiktet i 

undersökningsperioden 1910-11 som fortfarande finns kvar,  Karl Norborg och den tidigare 

nämnda Emil Johansson. De andra har mer eller mindre försvunnit, när arbetarna, speciellt 

sågverksarbetarna, övertog många av värven på kommunalstämman. 90 

 

4. Slutsatser och diskussion 
Undersökningen har en spännvidd på 60 år. Borgvik är som tidigare nämnt en liten 

landskommun av många i Sverige. När granskningen av källmaterialet gjorts visar resultatet 

att demokratiseringsprocessen har gått väldigt långsamt i Borgvik. Trögheten, eller det största 

hindret har i hög grad varit att rösträtten ända fram till 1919 varit baserad på inkomsten. Den 

gradvisa demokratiseringen genom ökad rösträtt till flera av landets medborgare fram till 

1919 ger små utslag på bruksorten. Traditionen har varit och förblev den ända fram till att den 

allmänna rösträtten genomfördes, det ledande skiktet i kommunalpolitiken var och förblev 

mer eller mindre förmögna bönder samt högre tjänstemän vid bruket. Det finns naturligtvis 

undantag, att mindre välsituerade personer har fått framträdande ställningar p.g.a kunskap 

inom visa områden, och att de utifrån det gradvis har fått en ökad maktställning. Liknande 

resultat kommer också Johansson fram till i sin undersökning av Enköping.91 I och med att 

den allmänna rösträtten införs märker man drastiska förändringar i källmaterialet. Arbetarna 

från bruket får olika tillitsvärv som de tidigare inte hade innehaft. Samtidigt försvinner ganska 

snabbt de grupper som tidigare varit tongivande och utgjort ett elitskikt.92  

En annan orsak till att demokratiseringsprocessen gick så trögt kan mycket väl ha varit 

konservativa krafter i samhället. De som satt med makt och därmed innehade status i 

                                                
90 Grums arkiv, Borgviks kommunalstämmoprotokoll, 1910-11, 1923-24, XI A2 
91 Johansson Bertil, Social differentiering och kommunalpolitik, Enköping 1863-1919, Acta Universitatis 
Upsaliensis 1974, s. 127-128. 
92 Grums arkiv, Borgviks kommunalstämmoprotokoll, 1910-11, 1923-24, XI A2 
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samhället ville ogärna släppa den ifrån sig till en större grupp, därmed skulle exklusiviteten 

vid deras värv utvattnas. Man vet inte vilken uppfattning man hade om att bli tilldelad 

tillitsvärv, ansågs det som en nödvändig plikt eller var det ärorikt att få en framträdande plats 

i kommunalstämman och i olika nämnder? Om man ser på förhållandena ur ett 

genusperspektiv, så var det endast barnmorskan som utgjorde en maktfaktor och som var 

någorlunda jämställd med männen.93 

 

På kommunalstämman var de ärenden med förankring i statliga direktiv i övervikt under hela 

den undersökta perioden. Efter införandet av kommunalförordnigen 1863 minskade de 

kommunala ärendena med förankring i kommunalt självstyre.94 Jag skrev i inledningen att det 

inte går att dra några generella slutsatser utifrån denna lokalhistoriska studie. Efter att 

undersökningen har genomförts, visar det sig att det kanske ändå är möjligt. 

Sammansättningen på stämman i Borgvik liknar i hög grad sammansättningen i andra mindre 

landsortskommuner, även om Borgvik skiljer ut sig genom att vara en bruksort. Slutsatser 

som man kan dra är att kommunal förordningen öppnade för lokalt självstyre i en väldigt liten 

grad i landsortskommunerna. Det borde egentligen kallas för lokal självverksamhet, inte 

självstyre. Detta bör också gälla andra mindre kommuner, när man iakttar vilka ärenden som 

var statligt pålagda. Lokal självverksamhet hade man även haft på sockenstämmorna, innan 

kommunalförordningen infördes.  

 

Det hävdas att kommunalförordningen har bidragit med att ge bönderna politisk skolning. De 

fick insikt i och kunskap om hur det politiska livet fungerade.95 Men den politiska skolningen 

av bönderna startade inte med införandet av kommunalförordningen. Den erfarenheten fick de 

redan på sockenstämman. Borgvik var en liten landsortskommun bland många, de 

ekonomiska resurserna var inte stora för att kunna verkställa större lokala projekt. Samtidigt 

var bönderna tongivande på stämmorna och de stod oftast för en återhållsam politik, på det 

lokala planet men också i den nationella politiken genom lantmannapartiet. Det kan också 

vara en förklaring till att kommunen inte verkställde större projekt, då bönderna var 

tongivande i stämman. Ett exempel på böndernas konservativa hållning i Borgvik är att de 

motsatte sig byggande av järnväg till Borgvik. De var rädda att förlora inkomsterna från 
                                                
93 Grums kommuns arkiv, Borgviks kommunalstämmoprotokoll 1864-65,1869-70, XI A1, Borgviks 
kommunalstämmoprotokoll, 1910-11, 1923-24, XI A2 
94 Grums kommuns arkiv, Borgviks kommunalstämmoprotokoll 1864-65,1869-70, XI A1, Borgviks 
kommunalstämmoprotokoll, 1910-11, 1923-24, XI A2 
95 Stig Hadenius, Torbjörn Nilsson, Gunnar, Åselius,”Sveriges historia, vad varje svensk bör veta”, Bonnier, 1996, s.242-
243. 
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transport med häst och vagn. Det byggdes aldrig någon järnväg, vilket kan illustrera 

böndernas maktställning i kommunen.96 

 

Införandet av kommunalförordningen var inte ett led i en demokratiseringsprocess utan 

snarare i en moderniseringsprocess, genom en ny organisering av socknen. Då måste frågan 

på nytt ställas, vilka förändringar medförde egentligen kommunalförordningen? Jag har i 

uppsatsen tidigare varit inne på dessa förändringar, men ska kort sammanfatta dem här. 

Kommunal förordningen medförde organisatoriska förändringar, kommunalstämman fick 

beslutande makt, kommunalnämnden verkställande makt. Ledaren av stämman blev nu 

värdslig, det var inte längre prästens åliggande att vara stämmans ordförande. Man fick även 

kommunal beskattningsrätt, detta utökade kommunens befogenheter och kan ses på som ett 

led i självstyrelse, men samtidigt ökade de statliga åligganden om hur man skulle organisera 

kommunens verksamhet. Kommunal självstyrelse är naturligtvis en tolkningsfråga. Det beror 

på vad man lägger i begreppet.  

 

Som jag tidigare har nämnt så finner Johansson grunder för att Enköping har haft kommunal 

självstyrelse. Det motiverar han med att staten endast i några fåtal fall direkt ingrep i den 

kommunala beslutsprocessen i Enköping. Han skriver vidare att kommunalförordningen inte 

gav några preciserande direktiv på hur kommunala ärenden skulle behandlas och att 

specialförfattningarna var begränsade ända in på 1900-talet.97 

Enköping utskiljer sig från Borgvik, genom att Enköping var en stad och Borgvik en 

landsortskommun. Enköping var en stad i växt under denna period, invånarantalet ökade från 

ca. 1600 till 6000 personer. Borgvik hade motsatt befolkningsutveckling, år 1865 hade man 

1244 invånare, i början av seklet låg man på topp med 1403 invånare, 1924 hade man en 

befolkning på 1117 invånare.98 I Näringsstruktur skiljer sig de båda kommunerna också från 

varandra. Enköping var ett handels- och näringscentrum, Borgvik en bruksort. Enköping hade 

därmed flera olika samhällsgrupper med olika intressen. Många arbetade i handelsnäringen 

och för dem var det viktigt att bygga ut infrastrukturen i staden för fortsatt ekonomisk växt. 

Det fanns ett gemensamt intresse för att modernisera staden. I Borgvik var det de välbärgade 

bönderna tillsammans med järnburkets ledning som hade den politiska makten i kommunen. 

När Knut Larsson blivit disponent på bruket 1903 satsade han på förädling av skog och ville 
                                                
96 Sven Kullander, Värmarnas land, från istid till nutid, Borgviks utvecklingsråd, 2005, s.110. 
97 Johansson Bertil, Social differentiering och kommunalpolitik, Enköping 1863-1919, Acta Universitatis 
upsaliensis 1974, s124. 
98 Befolkningsstatistik, SCB. 
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avveckla järnrörelsen.99 Kommunerna hade olika utgångslägen. I Enköping fanns det en vilja 

till förändring och utveckling, i Borgvik var det traditionella värderingar och hållningar som 

var tongivande. Det ger utslag i kommunernas politik och inriktning. Enköping var större, 

olika samhällsgruppers intressen skulle tillvaratas och det fanns dessutom en vilja att 

investera i utbyggandet av infrastruktur. I städerna hade man fått en bättre utjämning i 

rösträttssytemet, i jämförelse med landsortskommunerna. Som jag tidigare nämnt så 

undersöker inte Johansson vilka ärenden som var utformade i förhållande till statliga direktiv 

och att det är här som kan se hur den kommunala politiken fungerade i praktiken. Johansson 

förutsätter i sin avhandling att den kommunala självstyrelsen var ett faktum, och utifrån det 

bygger han sin avhandling. Denna uppfattning delar han med flera av dagens historiker såsom 

de tidigare nämnda Jan Melin, Christer Ahlberger och Lars Kvarnström. 100 Den kommunala 

självstyrelsen i Enköping var större än i Borgvik. Det fanns ett gemensamt intresse för 

utveckling i staden, genom handelsnäringen. Det var flera olika samhällsgrupper som deltog i 

det politiska livet, till skillnad från Borgvik. Det kan vara en förklaring till att kommunal 

självstyrelse fick ett större genomslag i Enköping än i Borgvik.Johansson skriver att 

kommunalförordningen inte gav preciserande direktiv på hur de kommunala ärendena skulle 

behandlas och att de statliga specialförfattningarna var få. För Borgvik som var en liten 

kommun var det ärenden i förhållande till statliga författningar och lagar som utgjorde den 

största delen av kommunens arbete. Det kommunala självstyret var mycket litet i Borgvik. 

Det kan som jag tidigare nämnt, ha sina förklaringar i att Borgvik var en liten 

landsortskommun, bönderna tillsammans med högre tjänstemän dominerade på stämman. 

Bönderna stod traditionellt för en återhållsam politik, vilket vi har sett exempel på när man 

diskuterade byggande av järnväg i Borgvik. Genom att Borgvik var en bruksort, fanns det 

endast en större arbetsgivare på orten. Det fanns ingen politisk debatt och inga tecken på 

meningsskiljaktigheter i stämman. Besluten i stämman ger uttryck av en homogen syn. 

Borgviks bruks AB var den största kapitalägaren på orten. Det var brukets ledning som 

fattade beslut  i förbindelse med  till exempel arbetarnas välfärd, inte kommunalstämman.  

 

Pettersson betonar ett ömsesidigt samspel och beroende mellan statsmakten och kommunerna. 

Hans syn utgör ett mellanläge mellan Johanssons och Dahlkvists / Strandbergs. Dahlkvist och 

Strandberg menar att den kommunala självstyrelsen är en myt. Lars Andersson har ett 
                                                
99 Kullander Sven, Värmarnas land, från istid till nutid, Borgviks utvecklingsråd, 2005, s.196. 
100 Christer Ahlberger, Lars Kvarnström ” Det svenska samhället 1720-2000, böndernas och arbetarnas tid” 
Studentlitteratur, Lund 2004, s 191-192 ff. Jan Melin, Alf W Johansson, Susanna Hedenborg, ”Sveriges 
historia” Bokförlaget prisma Sthlm, 1999, s175-178. 
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liknande syn och menar att det bara var en reform på pappret, inte i praktiken. Johansson 

motiverar det kommunala självstyret utifrån tre faktorer, staten ingrep endast i några fåtal fall 

direkt i den kommunala beslutsprocessen i Enköping, kommunalförordningen gav inte några 

preciserande direktiv på hur kommunala ärenden skulle behandlas och att 

specialförfattningarna var begränsade de första 40-50 åren.101 I Borgvik var inte 

specialförfattningarna begränsade, de var dominerande. Kommunalförordningen gav kanske 

inte direkta direktiv på hur kommunen skulle behandla sina ärenden, men andra förordningar 

och lagar var styrande och dominerande i Borgviks kommunala verksamhet. I Borgvik var det 

de statliga direktiven som var tongivande på stämman, inte de ärenden med förankring i lokal 

självstyrelse. När det gäller Borgvik öppnade kommunalförordningen inte för ett lokalt 

självstyre, utan för lokal självverksamhet. Vilket man också haft i sockenstämman, men med 

annan organisation. I hypotesen inledningsvis skrev jag att kommunalförordningen 1862 var 

ett instrument för staten att behålla och utveckla  (reproducera) politiskt inflytande på lokal 

nivå. Här är jag benägen att omformulera påståendet och närma mig Pettersson. Staten och 

kommunerna var ömsesidigt beroende av varandra. Utvecklingen av den kommunala och 

statliga politiken skedde i ett samspel, men för de mindre landsortskommunerna var det en 

klar statlig dominans genom de statliga förordningarna och lagarna. Det fanns varken tid eller 

pengar till att kunna utveckla kommunalt självstyre.  

 

När jag började arbeta med källmaterialet förväntade jag att det sakta men säkert skulle visa 

sig att fler samhällsgrupper skulle få ett större inflytande på kommunalstämman i Borgvik och 

att ärendena med förankring i lokal självstyrelse skulle växa. Detta med utgångspunkt i att 

kommunalförordningen i historiskt forskningsmaterial framställs som ett led i 

demokratiutvecklingen p.g.a det påstådda självstyret. Ju längre jag kom in i arbetet och fram i 

tid visade sig  inga större förändringar i sammansättningen på stämman. Det samma gäller 

ärendena. Man valde representanter till olika poster från samma samhällsskikt som man alltid 

valt, dvs. mer eller mindre välbärgade bönder samt högre tjänstemän från bruket. Förändring i 

förbindelse med sammansättningen i stämman visade sig först  vid det sista nedslaget, efter att 

allmän rösträtt för män och kvinnor införts. Det krävde alltså en stor samhällelig strukturell 

maktförskjutning för att Borgviks kommunalstämmas sammansättning skulle bli mer 

representativ och på ett bättre sätt ge medborgarna ett större politiskt inflytande.  

 

                                                
101 Johansson, 1974, s 124 ff. Dahlkvist och Strandberg 1995, 21-23. Andersson 2003, Pettersson 1998, s.47. 



 

 
Sammanfattning 

 
 

Studien tar utgångspunkt i hypotesen: 

Kommunalförordningen 1862 var ett instrument för staten att behålla och utveckla 

(reproducera) politiskt inflytande på lokalt nivå, den öppnade inte för för lokalt självstyre. 

Historikerna Dahlkvist och Strandberg framställning av svensk kommunalpolitik stödjer 

denna hypotes, statsvetarna Pettersson och Söderlind likaså. Svenska historiker har de senaste 

åren gett en mer nyanserad framställning, bl.a Lars Andersson i ”Sveriges historia under 1800 

och 1900-talen”, utgiven 2003. Men fortfarande existerar uppfattningen om att 

kommunalförordningen öppnade för lokalt självstyre. Senare exempel på det är Jan Melin, Alf 

W Johansson och Susanna Hedenborgs framställning i ”Sveriges historia” utgiven 1999, 

Christer Ahlberger och Lars Kvarnströms  framställning i ”Det svenska samhället 1720-2000, 

böndernas och arbetarnas tid” utgiven 2004. 

 

Denna studie har haft två delsyften. Den ena var att undersöka hur stort det lokala självstyret  

i en värmländsk kommun, Borgvik, faktiskt var, genom att se på vilka ärenden som de 

behandlade och att se på det i ett längre tidsperspektiv. Det andra var att se på 

sammansättningen och poster som olika samhällsgrupper blev tilldelade på 

kommunalstämman i Borgvik och även här se på det i ett längre tidsperspektiv. Anledningen 

var att kunna se på hur stort det folkliga inflytandet var utifrån olika perspektiv. Båda är 

viktiga faktorer för att kunna se om det har skett någon demokratisering på det lokala planet. 

 

Hypotesen som framställdes inledningsvis har verifierats. Kommunalförordningen öppnade 

inte för lokal självstyre i Borgvik. De kommunala ärendena med förankring i lokal 

självstyrelse var fler innan införandet av förordningen än efter. De statligt reglerade ärendena 

var under hela tiden i flertal i förhållande till de lokala ärendena. P.g.a rösträttssystemet blev 

de välsituerade bönderna och de högre tjänstemännens makt i kommunalstämman 

reproducerande. Det är först efter att allmän rösträtt för män och kvinnor har införts som man 

märker drastiska förändringar på kommunalstämman i Borgvik. 

 



 

Käll- och Literaturförteckning: 
 
Otryckta källor: 
Grums kommuns arkiv, Borgviks kommunalstämmoprotokoll 1864-65,1869-70, XI A1. 

Grums kommuns arkiv, Borgviks kommunalstämmoprotokoll, 1910-11, 1923-24, XI A2. 

Värmlandsarkiv Karlstad, Borgviks sockenstämmoprotokoll 1861, KI 5 1847-1862. 

Värmlands arkiv Karlstad, Taxeringslängder för mellansysslets fögderi,Värmlands 

landskontor EIII aa:9, 15, 48, 364, 472 Taxeringslängder för 1865, 1870, 1911, 1924. 

 
 Litteratur: 
Ahlberger Christer, Kvarnström Lars, Det svenska samhället 1720-2000, bönderna och 

arbetarnas tid, Studentlitteratur, Lund 2004. 

Andersson Lars, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen, Stockholm, Liber 2003 

Andersson Kent, Anderö Henrik, Ordbok för släktforskare, ICA bokförlag, 1997. 

Aronsson Peter, Bönder gör politik, det lokala självstyret som social arena i tre småländska 

socknar, 1680-1850, Lund university press, 1992. 

Borg Sven Hugo, Borgviks järnbruk, utveckling och nedgång, 1840-1924, Borgviks 

hembygdsförening 1988. 

Carle Jan, Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion Moderna samhällsteorier, 

traditioner, riktningar, teoretiker, red. Per Månsson, Prisma bokförlag, sjätte reviderade 

upplagan 2003. 

Carlsson Sten, Rosén Jerker, Svensk historia 2, svenska bokförlaget, 1970. 

Dahlkvist Mats och Strandberg Urban, Den kommunala självstyrelsens rötter och framtid. 

Idéer och värdemöster i ett historiskt perspektiv, artikel i Svenska kommunförbundet, Lokal 

demokrati, möjlighet eller hot? Svenska kommunförbundet och kommentus förlag 1995. 

 Den svenska historien, 14, Från storstrejk 1909 till folkhemspolitik1966-68, Bonnier Lexikon 

AB Stockholm 1998. 

Hadenius Stig, Nilsson Torbjörn, Åselius Gunnar, Sveriges historia, vad varje svensk bör 

veta, Bonnier 1996. 

Hellspong, Mats, Löfgren Orvar Land och stad : svenska samhällen och livsformer från 

medeltid till nutid, Gleerup 1994.  

Höjer Nils, kommunal uppslagsbok för land och stad, fjorton hundra prejudikat, distrubuent 

Fr. Skoglund, Stockholm, 1892. 

Johansson Bertil, Social differentiering och kommunalpolitik, Enköping 1863-1919, Acta 

Universitatis upsaliensis 1974. 



 

Kaijser Fritz 1862 års kommunalförordningar i Hundra år under kommunalförordningen 

1862-1962, en minnesskrift utgiven av Svenska landskommunuernas förbund, Svenska 

landstingsförbundet, svenska stadsförbundet, 1962. 

Kullander Sven, Värmarnas land, från istid till nutid, Borgviks utvecklingsråd, 2005 

Lagerqvist Lars, Ernst Nathorst- Böös, Vad kostade det? Priser och löner från medeltid till 

våra dagar, LTs förlag 1984. 

Melin Jan, Johansson Alf W, Hedenborg Susanne, Sveriges historia, Bokförlaget prisma, 

1999. 

Pettersson Olof, Söderlind Donald, Förvaltningspolitik 2:a upplagan, Publica1993 

Petersson Olof, Kommunalpolitik, 3:e upplagan, Norstedts juridik, 1998. 

Wahlström Christina, Rätt, råd, kraft, dåd, om kummunal självstyrelse och förvaltning i 

Uppsalas kommun genom dess historiska kommitté 1997. 

 
 
 
 



 

 
 
 
Bilaga 1: Yrkeskategorier representerade på stämman i Borgvik samt deras inkomst och förmögenhet 
 
 
Yrkeskategorier på stämman i Borgvik 1861: 19 personer 
Hemmansägare, bönder, 
brukare 74% 

Tjänstemän 
21% 

Företagare 
5% 

Arbetare 

1. NämndemanOlof 
Olsson Åsterud 

 

1. bruksfövaltare 
August Almquist 

Mjölnaren Per 
Holmgren 

 

2. Andreas Jonsson 
Överud 

2. Pastor C 
Pettersson 

  

3. Anders 
Andersson N:a 
Borgvik 

3. Nils Nilsson 
Borgviks bruk 

  

4. Ander Andersson 
Wermerud 

4. ägare Carl Aug.  
Sköldebrand 

  

5. J Kållberg Arnäs    
6. Bryngel Larsson 

Överud 
   

7. Lars Larsson    
8. Nils Persson 

Torserud 
   

9. Jonas Larsson 
N:a Borgvik 

   

10. Jonas Jansson 
N:a Borgvik 

   

11. Lars Larsson 
Åsterud 

   

12. Per Persson 
Överud 

   

13. Olof Jansson N:a 
Borgvik 

   

14. Anders 
Andersson 
Överud 

   

Källa: Värmlands arkiv, Borgviks sockenstämmoprotokoll 
 
Yrkeskategorier och taxering på stämman i Borgvik 1864-65: 17 personer 
E= egendom 
Hemmansägare, bönder, 
brukare 58 % 

Tjänstemän 
18% 

Företagare 
6% 

Arbetsledare 
18% 

Nämndeman Anders 
Andersson N:a Borgvik 
E: 7974 rdr 
Skatt: 2,37 rdr 

Bruksförvaltare August 
Almqvist 

Mjölnaren Per Holmgren Mästaren Otto Forsberg 
Inkomst: 1000 rdr 
Skatt:7 rdr 

AndersJonsson Överud 
E: 1053 rdr 
Skatt: 0,81 rdr 

Bokhållare O H Nilsson 
Inkomst: 800 rdr 
Skatt: 5 rdr 

 Mästaren Sander Läckström 
Inkomst: 1000 rdr 
Skatt:8 rdr 

f.d nämndeman Jonas 
Jansson N:a Borgvik  
E:8300 rdr 
Skatt: 2,94 rdr 

Pastor C Pettersson 
E: 2700 rdr 
Skatt: 0,81 rdr 

 Mästare Anders Bonander 
Borgviks bruk 

Nils Persson Torserud 
E:7416 rdr 
Skatt:2,22 rdr 

   

Nämndeman Olof Olsson 
Åsterud 
E: 4140 rdr 
Skatt: 1,23 rdr 

   

Anders Persson Wermerud 
E: 792 rdr 
Skatt: 0,21 

   

Lars Larsson Åsterud 
E: 5490 rdr 
Skatt: 1,62 rdr 

   

Andreas Jansson Lindquist 
Överud 
E: 4014 rdr 

   



 

Skatt:1,20 rdr 
Kronofjärdingsman Lars M 
Jansson 
E: 6192 rdr 
Skatt:1,83 rdr 

   

Anders Olsson Åsterud 
 

   

Källa: Grums kommuns arkiv, Borgviks kommunalstämmoprotokoll 1864-65 XI A1, Värmlands arkiv Karlstad, 
Taxeringslängder för mellansysslets fögderi,Värmlands landskontor EIII aa:9, 15, 48, 364, 472 Taxeringslängder 
för 1865. 
 
 
1869-70,  26 personer   E= egendom 
Hemmansägare, bönder, 
brukare  58% 

Tjänstemän 
31% 

Företagare 
4 % 

Arbetsledare 
7% 

Nils Persson  
Thorserud 
E: 29300 rdr 
Skatt: 8,78 rdr 

Byggmästare A Johansson 
Borgviks bruk 
Inkomst: 1600 rdr 
Skatt: 13 rdr 

Mjölnaren P Holmgren 
kyrkovärd fr. 1870 
Inkomst 400 rdr 
Skatt: 1 rdr 

Spiksmed Nils Stake 
 

NämndemanJonas Jansson N:a 
Borgvik 
E: 8200 rdr 
Skatt: 2,46 rdr 

Brukspatron Aug. Almquist  Smeden Anders Bäcker 
Bäcker den yngre: Inkomst: 
1500, skatt:12,30 rdr 
Bäcker den äldre: Inkomst: 
1700 rdr, skatt: 14.80 rdr 
 

Gustav Jansson Överud 
 

Pastor G W Austrin 
Inkomst: 1250 rdr 
Skatt: 9,50 rdr 

  

Nämndeman Anders Andersson 
Borgviks bruk 
E: 8900 rdr 
Skatt:2,67 rdr 

Inspektör P A Bergström 
Inkomst: 1100 rdr 
Skatt: 8 rdr 

  

Kronofjärdingsman Johannes 
Andersson Thorserud 
E: 11000 rdr 
Skatt:3,30 rdr 

Inspektör C J Högberg 
Borgviks bruk 
Inkomst: 900 rdr 
Skatt: 6 rdr 

 

  

Andreas Lindquist Överud 
E: 4700 rdr 
Skatt:1,41 rdr 

Bruksförvaltare Carl 
Lindberg 
Inkomst: 3000 rdr 
Skatt: 30 rdr 

  

Unge Lars Larsson Åsterud 
E: 3900 rdr 
Skatt: 1,17 rdr 

Inspektör A H Nilsson, fung. 
Som ordf. 1870 
Inkomst: 1100 rdr 
Skatt: 8 rdr 

  

Unge Anders Andersson 
Wermerud 

 

Skogvaktare J Brandfors   

Arrendator Olof Olsson Arnäs 
E: 6000 rdr 
Skatt: 1,80 rdr 

   

Olof Nilsson Wermerud 
E: 5000 rdr 
Skatt: 1,50 rdr 

 

   

Olof Olsson Nygård 
E: 1000 rdr 
Skatt: 0 

   

Lars Larsson Överud 
E: 8000 rdr 
Skatt:2,40 

   

Johannes Andersson N:a 
Borgvik 

 

   

Jonas Larsson Åsterud 
E: 6000 rdr 
Skatt: 1,80 rdr 

   

Olof Andersson Bjurtan 
E: 18000 rdr 
Skatt: 0 

   

Källa:Grums kommuns arkiv, Borgviks kommunalstämmoprotokoll 1869-70, XI A1 Värmlands arkiv Karlstad, 
Taxeringslängder för mellansysslets fögderi,Värmlands landskontor EIII aa:9, 15, 48, 364, 472 Taxeringslängder 
för 1870 



 

 
Yrkeskategorier stämman I Borgvik 1910-11: 26 personer E = egendom 
Hemmansägare, 
bönder, brukare 
 

Tjänstemän 
 

Arbetsledare 
 

Arbetare 
 

??? yrke 

Kyrkovärd Emil 
Johansson N:a Borgvik 
E: 8300 kr 
Skatt:2,94 kr 

Pastor Hasselrat 
Inkomst: 2900 
Skatt: 2,90 kr 

Werkmästare Gustav 
Lundgren 
Inkomst: 1277 kr 
Skatt: 0,98 

Sågare och Klamparen 
Frans Lindgren 
Borgviks bruk 
Inkomst:1195 kr 
Skatt: 0,98 kr 

Ringkarl och 
orgeltrampare Aug. 
Karsman 

Hemmansägare A 
Engström 
E: 12500 kr 
Skatt: 0,75 kr 

Skollärare och kantor 
klockare R Kullander 
Inkomst:2028 kr 
Skatt:2,03 kr 

Massmästare Alfred 
Jansson 

Valsare Karl Ekström 
Inkomst:1034 kr 
Skatt:0,58 kr 

 

Hemmansägare Karl 
Norborg 
E: 6700 kr, skatt:0,40 
kr 
Inkomst:400 kr, 
skatt:1,60 kr 

Vice ordf.Dan Norder 
Inkomst: 4577 kr 
Skatt:4,58 

Handlaren A Carlsson 
Inkomst: 2346 kr 
Skatt:2,43 kr 

  

Lars Joh. Olsson 
Åsterud 
E:11800 kr 
Skatt: 0,71 kr 

Ordf. Major och 
kammarherre Knut 
Larsson 
Inkomst: 17269 kr 
Skatt: 17,27 kr 

Snickeriförman K G 
Bagge 

  

H Andersson 
i Överud 

 

G Pettersson Borgviks 
bruk 
Inkomst: 1905 kr 
Skatt: 1,90 kr 

Faktor G Thor 
Inkomst:1179 kr 
Skatt:0,73 kr 

  

 Richard Gustavsson  
E: 7000 kr, skatt:0,46 
kr 
Inkomst:400 kr 
Skatt:2 kr 

 

byggmästareC A 
Andersson Borgviks 
bruk 
Inkomst: 1277 kr 
Skatt: 0,98 kr 

Smidesmästare 
Kyrkovärd A Lindberg 
Inkomst:1195 kr 
Skatt:0,75 kr 

  

Ivar Andersson Bjurtan P Magnusson 
Inkomst:2351 kr 
Skatt:2,35 kr 

 

   

Lars Jönsson N:a 
Borgvik 
E: 9100 kr 
Skatt:0,55 kr 

    

Olof Olsson Nygård 
 

    

Kommunalnämnden 
ordf. A G Dalin 
E: 1000 kr 
Skatt:0,50 kr 

    

Källa: Grums kommuns arkiv, Borgviks kommunalstämmoprotokoll, 1810-11 XI A2 Värmlands arkiv Karlstad, 
Taxeringslängder för mellansysslets fögderi,Värmlands landskontor EIII aa:9, 15, 48, 364, 472 Taxeringslängder 
för  1911. 
 
 
Yrkeskategorier stämman I Borgvik 1923-24: 50 personer E: egendom 
 Hemmansägare, bönder, 

brukare  
Tjänstemän 
 

Arbetsledare Arbetare ??? yrke 
 

 
 
 

Häradsdommare och 
nämdeman Emil Johansson 
E: 9200, skatt:0,55 kr, 
inkomst:1400kr, skatt:0 

Ordf. Stämman 
Ingenjör G Pettersson 

Werkmästare Karl 
Bagge 
Inkomst:2720 kr 
Skatt:2,34 kr 

Sågarbetare Oscar 
Lund 
Inkomst: 1700 kr 
Skatt:14,17 kr 

Henning 
Vigren 

 Hemmansägare Lars Jonsson 
E: 27000 kr, 
skatt:1,62 kr 

Kassör D. Norder 
Inkomst:5100kr 
Skatt:4,38 kr 

Klensmed Jacob 
Nyman 

Snickeriarbetare 
Johan Karlsson 
Inkomst: 2070 kr 
Skatt:1,02 kr 

Karl Olsson 

 
 

Kyrkovärd Richard 
Gustavsson Överud 
E: 20800 kr, skatt:1,25 kr 

Handelsbokh. August 
Hallberg 
Inkomst: 2610 kr 
Skatt:1,33 kr 

Faktor August 
Nyström 
Inkomst: 2100 kr 
Skatt:1,01 kr 

Maskinist Erik 
Pettersson 
Inkomst: 3000 kr, 
skatt: 1,45 kr 

G stedt 

 Ledamot komm. Nämden Karl 
Norborg 
E: 27000 kr, skatt:1,62 kr 

Handelsbiträde 
Pontus Lund 
inkomst: 2710 
skatt:1,59 kr 

Klensmed Ivar Löv 
inkomst: 1640 kr 
skatt: 0,39 kr  

Snickeriarbetare 
Edvard Karlsson 

Olav Thor 
Inkomst: 1380 
kr, skatt: 0,18 
kr 



 

 Hemmansägare Robert Arne 
Åsterud 
E: 20500, skatt:1,23 kr 

Pastor Elis 
Malmström 

 

Byggmästare K. 
Andersson 
Inkomst:1320 kr 
Skatt:0,54 kr 

Valsv. Arb August 
Johansson 
Inkomst: 1040 kr, 
skatt: 0,25 kr 

 

 Hemmansägare Rudolf 
Karlsson 
E: 8200 kr, skatt: 0,49 kr 

Skogsförvaltare 
Sven Hedström 

murmästare 
Kyrkvärd 
Gustav Borglund 
Inkomst: 1770 
Skatt: 0,96 

Snickeriarbetare Axel 
Nylén 
Inkomst: 1980 kr 
Skatt:0,45 kr 

 

 Arrendator Axel Norborg 
E: 780 kr, skatt:0,40 

Skollärare Rudolf 
Kullander 
Inkomst: 5920 kr 
Skatt:4,68 kr 

Rättare Anders 
Nilsson Hugget 
Inkomst: 1340 kr, 
skatt:0,59 kr 

Valsv. Arb. Gustav 
Dalström 
Inkomst:1430 kr, 
skatt:0,27 kr 

 

 torpare Johan Myhrén  
E och inkomst: 2130 kr, 
skatt:0,93 kr 

Inspektör P 
Magnusson Brogviks 
bruk 
Inkomst: 4640 kr 
Skatt:3,87 kr 

 Motorbåtsförare 
Karl Ekström 
Inkomst:1920 kr 
Skatt:0,80 kr 

 

 Hemmansägare A. Björck 
E:20200 kr, skatt:1,21 kr 

  Kusk Gustav Nyqvist 
Inkomst: 1720 kr 
Skatt:0,35 kr 

 

 Kronofjärdingsman Bertil 
Johansson N:a Borgvik 
E: 27800 kr, skatt:1,67 kr, 
inkomst: 650kr, skatt:2 

 

  Maskinist Karl Bäcker 
Inkomst: 2450 kr, 
skatt:1,38 kr 

 

 torpare Gustav Nyström 
Holmtjärn 
E och inkomst:2590 kr, 
skatt:1 kr 

  Skogvaktare N J 
Björkström 
Inkomst: 1180 kr 
Skatt:0,36 kr 

 

 Filip Norborg N.a Borgvik 
E: 850 kr, skatt:0,70 kr 

  Valsare Karl 
Kvarnström 
Inkomst: 1600 kr 
Skatt:0,28 kr 

 

 

 Brukare Ivar Andersson 
E:2150 kr, skatt: 0,30 

  Eldare Hjlamar 
Olsson 
Inkomst: 1780 kr 
Skatt: 1,21 kr 

 

    Sågare och kyrkovärd 
J Hammarström 
Inkomst: 1570 kr 
Skatt:0,47 

 

    Snickeriarbetare 
Gustav Karlsson 
Inkomst: 1160 kr 
skatt:0,61 kr  eller 
Jordburksarb. 
Inkomst: 1050 kr, 
skatt: 0,51 kr 
 

 

    Johan Andersson 
Sågv. Arbetare 
Inkomst: 1660 kr, 
skatt: 0,25 kr 
Sulfit arb. Inkomst: 
960 kr, skatt: 0,43 
kr 

 

    Snickare J Larsson 
Inkomst: 850 kr, 
skatt: 0 

 

    Nils Nilsson 
ladugårdskarl eller 
skogvaktare? 

 

Källa:Grums kommuns arkiv, Borgviks kommunalstämmoprotokoll,1923-24, XI A2, Värmlands arkiv Karlstad, 
Taxeringslängder för mellansysslets fögderi,Värmlands landskontor EIII aa:9, 15, 48, 364, 472 Taxeringslängder 
för 1924. 
 

 


