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”För att något skall vara harmoniskt måste sambandet med ur-
sprunget finnas kvar. Vi människor blir allt mindre harmoniska för
att vi allt mera avlägsna oss från vårt ursprung naturen.”

Detta skrev Jenny Bergqvist till sin blivande make Johan Hansson i
mars 1907. Citatet fångar den moderniseringskritik som växte sig
allt starkare omkring sekelskiftet 1900, så väl internationellt som i
Sverige. Moderniseringskritiken tog sin utgångspunkt i en ambiva-
lens till det samhälle vars konturer började framträda allt tydligare
vid denna tid. Kritiken kom att kanaliseras av sociala rörelser inom
vilka bilder av ett annat samhälle tog form. I dessa samhällen skulle
människan leva i ömsesidighet med medmänniskan men också med
naturen. Där skulle den förlorade gemenskapen återupprättas.

I denna undersökning granskas fyra sociala rörelser, verksamma
under 1900-talets två första decennier: främst den georgistiska
jordreformrörelsen, men även den värmländska ungdomsrörelsen,
den vegetariska rörelsen samt småbrukarrörelsen kring tidningen
Odlaren.

Martin Stolare är verksam vid Avdelningen för Historia, Karlstads
universitet och Historiska institutionen, Göteborgs universitet. Detta
är hans doktorsavhandling.
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Förord 
 
 
Jag har misslyckats. Det är bara att erkänna. Den storstilade och kanske 
något orealistiska planen när jag inledde avhandlingsarbetet var att disputa-
tionen skulle ske under mitt 30:e år. I höstas fyllde jag 33. Men vad gör det? 
I denna stund känns ändå misslyckandet som en seger. JAG ÄR FÄRDIG. 
Därför är det nu på sin plats att tacka alla dem som stöttat och hjälpt mig 
under dessa givande men arbetsamma och intensiva år. 

Tre handledare har jag haft. Jag är tacksam över det varma mottagande 
som Birger Simonson gav mig när jag som karlstadstudent anlände till 
Historiska institutionen i Göteborg. Birger fick mig att förstå att detta med 
att forska inte alls behöver vara så skrämmande som det ibland kan te sig. 
Efter något år avlöstes Birger av Annette Thörnquist som vid rätt tidpunkt 
insiktsfullt förmådde mig att precisera forskningsuppgiften. Annette har 
varit delaktig hela tiden, under de senaste åren på distans från Uppsala, 
Norrköping och Skyllberg. Tack Annette, utan dig hade jag aldrig blivit 
färdig. Hösten 2000 engagerades Sune Åkerman som gästprofessor på min 
arbetsplats, Avdelningen för historia, Karlstads universitet. Sune blev min 
tredje handledare och det är med sin smittande entusiasm och nyfikenhet 
som han lett mig fram till målet – disputation. Tack Sune! 

Att skriva en avhandling skulle kunna vara ett ensamt arbete. Så har det 
inte varit i detta fallet. Jag deltog under några år i Högre seminariets och 
Samtidshistoriska seminariets övningar i Göteborg och jag vill tacka dessa 
seminariers deltagande. Jag vill särskilt tacka Christer Thörnqvist som inte 
bara var förstående opponent på min valhänta avhandlingspromemoria utan 
även fungerade som opponent på mitt slutseminarium. Jag har under alla år 
deltagit i det spirituella Högre seminariet i Karlstad där jag också haft möj-
lighet att dagligen ”bombardera” mina kära vänner och kollegor med de 
olika problem som jag stött på. Ibland spelar faktiskt inte storleken någon 
roll. Så tack Anki, Christer, Jörgen, Kenneth, Lennart, Monica, Peter och   
P-O. 

Jag vill också tacka den tillmötesgående arkiv- och bibliotekspersonal som 
jag kommit i kontakt med. En viktig källa i denna avhandling har varit 
korrespondensen mellan de blivande makarna Jenny Bergqvist och Johan 
Hansson. Tack därför Marika Lönnroth-Carlsson och Måns Lönnroth för 
att ni öppnade upp ert privata arkiv för mig. 

Kanske är det en ren tillfällighet eller ett tidens tecken men flera av mina 
gamla och nära vänner har valt samma väg som jag – att inleda forskar-

  



studier och då företrädesvis i historia. Trots att vi inte sällan undrat vad vi 
hållit på med har vi kämpat vidare. Magnus, du hann före mig, vilket irriterat 
mig lite, men nu kommer jag, och snart, Maria, Hans och Johan är det er 
tur. Jag hoppas att jag väntar på andra sidan. 

Utan stödet från min familj, från Kristina, Åke och den knodd vi tror är 
på väg skulle jag aldrig haft kraften att genomföra ett så här ansträngande 
och tidsödande projekt. Tack Kristina, du har inte bara stått ut med mitt i 
ibland ändlösa ältande vid frukostbordet, på toaletten eller i sängen, du har 
också höggravid under några intensiva sommarveckor tillsammans med mig 
högt läst igenom manuset och påpekat språkliga konstigheter och logiska 
inkonsekvenser. Jag vet ett sätt som jag kan tacka dig på, men det håller vi 
för oss själva… 

Stiftelsen Rättsfonden har på ett generöst sätt bidragit till tryckningen av 
denna avhandling. 

 
 
 
 

 
Karlstad i januari 2003 

Martin Stolare 
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Kapitel 1 
 
 
 

Uppgiften 
Det tidiga 1900-talets moderniseringskritik 

 
 
Moderna sociala rörelser föddes med upplysningen och etablerades som 
samhälleligt fenomen med den franska revolutionen. Hos de moderna 
sociala rörelserna manifesterades idén om de små annars maktlösa 
människornas möjligheter att genom sammanslutning och gemensamt hand-
lande förändra samhällets struktur och människors sätt att leva och tänka. 
Allt sedan dess har sociala rörelser aktivt medverkat i samtalet kring för-
ändringar av samhället. Ofta har de gått i täten och pekat ut riktningen mot 
framtiden. I andra fall har de fungerat som en exponent för kritik av de 
pågående samhällsförändringarna och själva komponerat alternativa bilder 
av samhället.1  

I den svenska historien har sociala rörelser haft en framträdande plats. Att 
lyfta fram och studera de folkrörelser som växte sig starka under senare 
delen av 1800-talet är till exempel nödvändigt om förståelse skall nås kring 
den process som ledde fram till formeringen av det moderna svenska 
samhället. Denna studie ägnas emellertid inte någon av de stora folk-
rörelserna, utan fyra mindre och idag i allmänhet bortglömda sociala 
rörelser. Undersökningens tema är nämligen moderniseringskritiska rörelser 
i Sverige vid 1900-talets inledning. Detta var rörelser som lanserade 
alternativa tankar kring hur samhället borde vara organiserat och över hur 
människor borde leva och umgås.  

I fokus hamnar personer i rörelsernas ledning och deras arbete med att 
mobilisera stöd för de idéer som de själva menade borde ligga till grund för 
samhällets organisering. Utgångspunkten för undersökningen är Jenny 
Bergqvist och Johan Hansson, två personer som tog på sig en sådan roll. 
Dessa två får spegla tiden och sätta ramarna för undersökningens tema, 
detta utan att framställningen för den skull blir biografisk.  

                                           
1 Håkan Thörn, Rörelser i det moderna: Politik, modernitet och kollektiv identitet i Europa 1780-1989 
(Stockholm, 1997). 
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Jenny Bergqvist föddes 1877 och växte upp i Nyttorp utanför Sikfors, 
beläget längs Bergslagsbanan inte långt från Hällefors i Bergslagen. Familjen 
ägde där ett småbruk från vilket hushållet fick delar av sin försörjning. Små-
bruket var inte den enda försörjningskällan. Vid sidan av detta förestod 
också familjen under en tid en handelsbod på platsen i vilken Jenny 
Bergqvist tjänstgjorde som expedit och bokhållare. Detta var säkert anled-
ningen till varför hon vid 19 års ålder påbörjade en handelsutbildning i 
Stockholm. Jenny Bergqvist engagerade sig tidigt i nykterhetsrörelsen och 
hon kom att bli drivande i den lokala ungdomslogen. Hon valdes senare in i 
ungdomskommittén för IOGT:s distriktsloge i Värmland. 

På den skånska slätten, i en socken utanför Ystad, föddes Johan Hansson 
1879. Hans far var småbrukare och skräddare i en bygd som Hansson själv 
menade dominerades av storjordbruk. Hans mor, som stod för merparten 
av familjens försörjning, var konstväverska till professionen. Efter att ha 
prövat på som dräng gick Hansson en tid som snickarlärling innan han 1902 
skickades till Jylland av sin mor. Han hade nämligen fått plats på en 
elementarskola. Hansson reste sedan vidare till Hamburg där han under ett 
halvår kom att försörja sig som pianosnickare parallellt med att han för-
djupade sig i den tyska socialpolitiska debatten. Under sin tid utomlands 
stiftade han bekantskap med den amerikanske debattören Henry George 
och dennes tankar kring jordreform. Henry George ville införa en jord-
värdeavgift som innebar att det samhälleliga jordvärdet beskattades. På 
denna avgift, som skulle ersätta alla andra skatter i samhället och som han 
därför kallade för single-tax, skulle ett bättre, rättvisare samhälle utvecklas. 
Hemma i Sverige igen 1903, och inskriven som elev vid Hvilans folkhög-
skola, lämnade den då 24 årige Johan Hansson i ett brev till Henrik 
Hedlund, redaktör på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, en beskrivning av 
sig själv och sin framtida gärning. 
 

Jag är landtvärkare, är från ett fattigt hem på landet i Skåne, har sett en del 
– känt mera – huru arbetarklassens och äfven medelståndets kår äro – trots 
våra dagars oerhörda produktiva krafter. Jag söker att sätta mig in i allt 
hvad som hör till den sociala frågan, har särskildt känt mig tilltalad af den 
lika framstående som sympatiske socialekonomen Henry Georges skrifter. 
Nu är det min mening, efter förmåga, särskildt att arbeta för att hans ideer 
blifva kända här hemma tillika med den rörelse de framkallat i utlandet.     
[---] Lyckas jag sedan att erhålla det nödvändigaste till mit lifsupphälle 
ämnar jag i framtiden uteslutande att egna mig åt socialpolitiken.2 

                                           
2 Brev från Johan Hansson till Henrik Hedlund 1903-10-03, Henrik Hedlunds brevsamling, 
Handskriftsavdelningen, Göteborgs universitetsbibliotek. 
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Jenny Bergqvist och Johan Hansson träffades hösten 1906 och i början av 
1909 lät de viga sig inför kronofogden i Filipstad, där de bodde för tillfället. 
Efter nära två år i Filipstad sökte sig makarna till Tranebergs gård utanför 
Stockholm. Under dessa ekonomiskt svåra år föddes döttrarna Inga Mari 
och Margitta. 

Tillsammans arbetade makarna för att få stöd för jordvärdereformen i 
Sverige samtidigt som deras intresse för förlagsverksamhet växte. 
Sommaren 1912 grundades Svenska Andelsförlaget och hösten 1913 in-
köpte de gemensamt Thuletryck. I början gav förlaget främst ut litteratur för 
den egna rörelsen men efter hand breddades utbudet till att även innefatta 
skönlitteratur. Att finansiera förlaget med hjälp av andelar visade sig svårt 
men det finansiella läget förbättrades 1917 när Josef Jonsson investerade 
100 000 kronor i förlaget. Snart uppstod emellertid stridigheter inom det 
expanderande förlaget. Johan Hansson och Josef Jonsson hade svårt att 
enas vilket till slut gav upphov till en öppen konflikt där Johan Hansson 
bokstavligen låstes ute från förlaget. Efter uppgörelsen med Josef Jonsson 
erhöll Hansson rättigheterna till förlagets framgångsrika serie ”Natur och 
Kultur”. Detta blev också namnet på det förlag som makarna Hansson 
grundade första april 1922. Under Johan Hanssons strikta ledning utveck-
lades Natur och Kultur snabbt till ett av landets mest framstående förlag. 
Natur och Kulturs utgivning blev idéstyrd och kom i mycket att färgas av 
Johan Hanssons egna ideologiska positioner. Ända fram till de sista åren av 
sitt liv förblev Hansson i allra högsta grad engagerad i förlagets verksamhet. 
Han gick bort 1973, 94 år gammal.  

Äktenskapet slutade 1934 i skilsmässa efter en längre tids problem. Skils-
mässan fick till konsekvens att Jenny Bergqvist Hansson lämnade förlaget 
samtidigt som hon erhöll ett underhåll av Johan Hansson. Intresset för de 
frågor som sysselsatte henne i ungdomen var levande hos henne långt fram i 
livet. Bland annat var hon initiativtagare till sammanslutningen Fritt Forum. 
Jenny Bergqvist Hansson dog 1966.3 

 
 

                                           
3 För biografiska uppgifter kring Johan Hansson och Jenny Bergqvist se till exempel Johan 
Hansson, ”En återblick efter ett tioårigt arbete”, Odlaren 1913-11-25; den personhistoriska upp-
teckning som Jenny Bergqvist gjorde 1965, Bergqvist, ”Uppteckning”, privat förvar; Carin 
Österberg, Natur och Kultur: En förlagskrönika 1922-1986 (Stockholm, 1987); Johan Svedjedal, ”Ett 
förlag och dess idéer: Natur och Kultur och svensk bokmarknad”, i Bildningsgång: Natur och Kultur 
75 år (Stockholm, 1997); Rune Bokholm, ”Förlag och debatt: Om Jenny Bergqvist Hansson”, 
Personhistorisk tidskrift, 2002:2. 
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Överst: Johan Hanssons barndomshem, ett småbruk på den skånska slätten. Hanssons mor Karna 
Bengtsson är kvinnan i mitten. Vänster ned: Johan Hansson, 1906. Höger ned: Jenny Bergqvist, 1906 
(privat förvar). 
 
 
Jordreformen var inte den enda fråga som sysselsatte makarna Hansson. 
Också andra närbesläktade problem fångade deras uppmärksamhet och det 
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är bredden i engagemanget som problematiseras i denna undersökning. 
Makarna Hansson deltog i den värmländska ungdomsrörelsen. De försökte 
också grunda en småbrukarrörelse där de önskade att tankarna på jordre-
form skulle ges en framträdande plats. Därtill var båda vegetarianer och 
hade samröre med den tidiga vegetariska rörelsen i Sverige. Detta för-
hållande väcker flera frågor. Vad var det som låg bakom denna konstellation 
av rörelser? Vad hade jordreform, ungdomsrörelse, vegetarianism och små-
bruk gemensamt med varandra? Fanns det en gemensam kärna? Var det så 
att de olika rörelserna kompletterade varandra, och i så fall hur? Undersök-
ningen färgas av en underförstådd komparativ ansats. Det övergripande 
målet blir dock att diskutera rörelsernas uppkomst, utveckling och bort-
tynande, men också att analysera rörelsernas visioner om ett annat och 
bättre samhälle, samt hur de menade att detta samhälle skulle realiseras. De 
fyra rörelser som skall studeras empiriskt är jordreformrörelsen och då 
främst den georgistiska inriktningen, den värmländska ungdomsrörelsen, 
småbrukarrörelsen kring tidningen Odlaren samt den vegetariska rörelsen i 
Sverige. Politiskt sett befann sig dessa rörelser på vänsterkanten. De till-
hörde alla den då existerande politiska vänstern bestående av liberaler, 
socialdemokrater och under en tid vänstersocialister.4  

Historisk forskning kring sociala rörelser eller organisationer behandlar i 
första hand de lyckade försöken, alltså rörelser och organisationer som fort-
farande lever eller vilka utövade stort inflytande i samtiden. I detta arbete är 
studieobjekten av en annan karaktär. Majoriteten av de rörelser som disku-
teras förmådde inte skapa några långlivade organisationer, och de idéer och 
utvecklingslinjer som rörelserna företrädde tycks idag ytligt sett försvunna. 
Något förenklat skulle man kunna betrakta dessa rörelser som historiens 
förlorare. Det självklara undantaget är den vegetariska rörelsen. Frågan om 
framgång eller misslyckande är dock komplex. Den rör rörelsens interna 
och organisatoriska arbete och handlar bland annat om dess oförmåga att 
bygga upp en stark organisation med höga medlemstal och att vinna varak-
tigt stöd för sina uppfattningar. Men rörelsens förlust kan också vändas till 
seger om den är framgångsrik med att exportera sina idéer till andra rörelser, 
politiska partier eller till samtiden överhuvudtaget. Det senare lär emellertid 
vara svårt att mäta. Frågans komplexitet motiverar studiet av dessa rörelser, 
som själva till stor del gick under, men vars idéer kan ha funnits med och 

                                           
4 Se Sverker Sörlin, Framtidslandet: Debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella genom-
brottet (Stockholm, 1988) s. 18 f., 207 f. 
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bidragit till utformningen av det svenska samhället så som det kom att växa 
fram under 1900-talet. 

 
 

Det  h is tor iska  sammanhanget  
 
M o d e r n i s e r i n g  
 
Grundläggande för undersökningen är moderniseringsperspektivet. Be-
greppet modernisering kan grovt sägas peka mot den kontinuerligt pågående 
process som inneburit en ökning av människans förmåga att forma och ut-
nyttja naturen så att de mänskliga behoven bättre kan tillfredsställas.5 Detta 
har resulterat i förändringar på såväl individuellt som samhälleligt plan. 
Identiteter och handlingsmönster har förändrats. Demokratisering, indu-
strialisering och urbanisering har medfört, och medför alltjämt, en omstöp-
ning av samhällets grundläggande struktur. Med moderniseringsbegreppet 
vill man också beskriva den historiska process som resulterade i övergången 
från en agrar/traditionell- till en industriell/modern samhällstyp.6 

Den tyske historikern Hans-Ulrich Wehler framhåller, vilket kommer att 
uppmärksammas i denna studie, att man inte bör ha en alltför evolutionis-
tisk och deterministisk syn på moderniseringen. Den är inte en irreversibel 
process, utan perioder av ”positiv” utveckling kan avbrytas av regressions-
perioder. Wehler menar att moderniseringsteoretikerna ofta ger en alltför 
svart-vit bild av utvecklingen. Transformationen traditionellt-modernt var 
inte entydig. Det moderna hade sina rötter i det traditionella och tradi-

                                           
5 Se till exempel Cyril E. Black, The Dynamics of Modernization: A Study in Comparative History (New 
York, 1966) s. 7. 
6 Industrialisering är ett begrepp som ofta kopplas till modernisering, nästan som om de vore 
synonymer. Men industrialisering tolkas här som bärande på ett mer begränsat innehåll. 
Begreppet fångar främst omläggningen av produktionsprocessen samt de sociala följder denna 
fick. Industrialiseringen innebar bland annat att produktionen koncentrerades i det så kallade 
fabrikssystemet där arbetsdelningen var centralt organiserad. Detta medförde att möjligheterna 
till stordrift och därtill hörande skalfördelar ökade. Det innebar också att produktionen meka-
niserades i större utsträckning än vad som tidigare hade varit fallet och att den bands samman av 
en central kraftkälla. Se Edward B. Harvey ”Industrialization”, i Perspectives on Modernization: Essays 
in memory of Ian Weinberg, Edward B. Harvey (ed.) (Toronto, 1972) s. xii. Hans-Ulrich Wehler 
menar att det är viktigt att hålla kvar vid moderniseringsbegreppet eftersom det beskriver en 
bredare samhällsförändring än industrialiseringsbegreppet. Hans-Ulrich Wehler; ”Moderni-
sierungstheorie und Geschichte”, i Die Gegenwart als Geschichte (München, 1995) s. 45 f. Det är ett 
synsätt som delas i denna studie. 
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tionella institutioner existerade sida vid sida med moderna utan att de för 
den skull hamnade på kollisionskurs med varandra.7 

I anknytning till den svenska debatten kring begreppet organiserad kapita-
lism, har Nils Edling formulerat tankar som kan vara väl värda att uppmärk-
samma här. Typologin över kapitalismens utbredning i Västeuropa, som 
Rolf Torstendahl och Torsten Nybom utvecklat efter tysk förebild, ger 
enligt Edling en allt för förenklad bild av den svenska moderniseringen. Att 
samhället vid denna tid skulle ha genomsyrats av en organiserad kapitalism, 
med det fokus på den industriella näringen som följer med detta begrepp, 
ifrågasätts av honom. En indikator på att så inte var fallet menar Edling är 
1906 års norrlandslagstiftning. Han anser att denna kan tolkas som en seger 
för de agrara intressena, och som ett uttryck för att de som företrädde jord-
bruket i samhällsdebatten fortfarande hade en mycket stark ställning.8 
Edling vill därmed ge en något annorlunda bild av den svenska modernise-
ringen. Han framhåller jordbrukets fortsatta betydelse som näring i Sverige 
efter sekelskiftet 1900 och skjuter den industriella hegemonins etablerande 
längre fram i tiden.9 I denna studie anknyts till Wehlers och Edlings 
moderniseringsuppfattning. Ambitionen är att ytterligare nyansera bilden av 
den svenska moderniseringen.  

I boken I skuggan av framtiden (1997) diskuterar idéhistorikern Sven-Erik 
Liedman modernitetens bakgrund och utveckling. Han jämställer moderni-
teten med upplysningen och skiljer mellan hård respektive mjuk upplysning. 
Den förra, som av Liedman själv kopplas till det marxistiska begreppet bas, 
rör områden som ekonomi, teknologi och majoriteten av naturvetenska-
perna. Den senare ses närmast som relaterad till samhällets överbyggnad 
och handlar om etik, moral och de etiskt-juridiskt-politiska förhållandena i 
samhället. Utvecklingen inom de två nivåerna av upplysning har varit olik-
artad, menar Liedman. Den hårda upplysningen, vilken bygger på en 
kumulativ grundsyn och är möjlig att kvantifiera, kan peka på avgjorda 
framgångar. Lika självklart går det inte att hävda att utvecklingen gått framåt 
på till exempel etikens område. Möjligheterna att objektivt bedöma dessa i 
grunden kvalitativa förhållandena är mindre. Liedman framhåller också att 
det inte finns någon tydlig kausalitet mellan den hårda och mjuka upplys-

                                           
7 Ibid., s. 25. 
8 Nils Edling, ”Staten, Norrlandsfrågan och den organiserade kapitalismen”, Historisk tidskrift, 
1994:2, s. 292 f. 
9 Nils Edling, Det fosterländska hemmet: Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 1900 
(Stockholm, 1996) s. 30. 
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ningen.10 Utvecklingen inom den mjuka upplysningen har, om man skall 
tolka Liedman, långt ifrån alltid varit bestämd av den hårda upplysningen.  

Genom sin uppdelning av upplysningen i en hård kvantifierbar respektive 
en mjuk mindre ”rak” och icke-kumulativ upplysning, öppnar Liedman för 
möjligheten att betrakta framväxten av moderniteten, moderniseringen dels 
som en utveckling av de materiella förhållandena och av människans sätt att 
försörja sig, dels som en medvetandeprocess, där det senare rör de normer 
och värderingar som råder i samhället vilka är med och formar hur indivi-
derna ser på sig själva men också på sin relation till det samhälleliga kollekti-
vet. Det var från spänningen mellan dessa två dimensioner som de fyra 
rörelser som granskas i denna undersökning hämtade sin kraft.  
 
 
M a r k n a d s e x p a n s i o n  &  k u l t u r e l l  h o m o g e n i s e r i n g   
 
Diskussionen ovan kring begreppet modernisering har varit generell och 
kanske framförallt inriktad på utvecklingen inom den industriella sektorn. 
Det är emellertid nödvändigt att ta hänsyn till förhållandena inom jordbru-
ket eftersom de här aktuella rörelsernas kritik relaterade till agrara 
förhållanden. Det har i viss mån redan antytts att utvecklingslinjerna inom 
jordbruket och industrin skilde sig från varandra. De marxistiska 
koncentrationsteorierna visade sig inte vara alldeles enkla att överföra till 
jordbruket. Tvärt emot vad som hade förespåtts så utgjorde familje-
jordbruket, det mindre jordbruket, en konkurrenskraftig produktionsform 
omkring sekelskiftet 1900. Förändringen inom den agrara näringen gick inte 
lika entydigt och snabbt mot större enheter som inom industrin. Anled-
ningen till detta har diskuterats i forskningen. Den särskilda arbets-
organisationen som fanns inom familjejordbruket samt det faktum att 
jordbrukets råvara – naturen – på ett markant sätt skilde sig från industrins, 
har lyfts fram som förklaringar till jordbrukets avvikande utveckling.11 

                                           
10 Se inledningskapitlet Sven-Erik Liedman, I skuggan av framtiden: Modernitetens idéhistoria 
(Stockholm, 1997) s. 15-56. 
11 För denna allmänna diskussion se till exempel Kirsti Niskanen, Godsägare, småbrukare och jord-
brukets modernisering: Södermanlands län 1875-1935 (Stockholm, 1995) s. 3-8; Anu-Mai Köll, Tradition 
och reform i västra Södermanland 1810-1890 (Stockholm, 1983) s. 180-198; Mats Morell, Småbruket, 
”Familjejordbruket och mekanisering: Aspekter på det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets 
svenska jordbruk”, i Bondens självbild och natursyn, Bo Larsson (red.) (Stockholm, 1994); dens., 
Jordbruket i industrisamhället 1870-1945, Bd. 4, Det svenska jordbrukets historia (Stockholm, 2001). 
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Faktum är att det inte var förrän efter 1940 som antalet jordbrukare började 
sjunka drastiskt i Sverige.12  

Småbruket var, som det kommer att visa sig, en viktig beståndsdel i Jenny 
Bergqvists och Johan Hanssons vision av det framtida samhället. Detta var 
en produktionsform som vid den här tiden inte ännu helt hade integrerats i 
den kapitalistiska marknaden. Det mindre jordbruket hade en högre själv-
försörjningsgrad än vad som var vanligt för de försörjningsstrategier som 
dominerade inom andra samhällssektorer.13 Andra rationaliteter styrde också 
inom småbruket än inom de mer marknadsintegrerade delarna av jordbru-
ket. 

Den ekonomiskt-sociala utgångspunkten är här tänkt att kompletteras 
med en politisk och kulturell ansats där marknadsexpansionen och nations-
bildningen är satta i centrum. Nationsbildningen var, enligt historikern 
Torkel Jansson, den integreringsprocess som inleddes när den feodala staten 
började rämna och ge plats för den kapitalistiska. Sverige omstöptes från att 
ha varit en svagt representerad enhetsstat till att bli en medborgarstat, där en 
stor del av landets regioner var representerade i den centrala statens beslu-
tande organ. Integreringen ledde bland annat till att centralmakt och lokal-
samhälle i större utsträckning än tidigare flätades samman. Staten försam-
hälleligades samtidigt som samhället förstatligades.14 Marknadsexpansionen 
skulle således vara drivande i denna process. Med integrationsprocessen 

                                           
12 Dan Bäcklund, I industrisamhällets utkant: Småbrukets omvandling i Lappmarken omkring 1870-1970 
(Umeå, 1988) s. 19 f. Bäcklund menar att småbrukarnas agerande styrdes av deras ambitioner att 
förbättra de materiella levnadsvillkoren. Jordromantiska idéer kan egentligen inte appliceras på 
småbrukarna. Ibid., s. 24 f. Här används mindre jordbrukare och småbrukare som synonymer för 
att beteckna en självägande bonde där arbetskraften i produktionen utgörs av den egna familjen 
och inte av anställd arbetskraft. Ekonomhistorikern Maths Isacson problematiserar moderni-
seringsperspektivet när han ifrågasätter den industriella näringens dominans i Sverige under 
1900-talet. Han framhåller den roll som tjänster tillsammans med det obetalda hemarbetet har 
spelat. Maths Isacson, ”Den högindustriella epoken”, Dædalus: Tekniska museets årsbok, 2000:68, s. 
57 ff. 
13 Nils-Gustav Lundgren, ”Självhushållning, lönearbete och specialisering i norrländsk skogsbygd 
1910-1960: Ett ekonomiskhistoriskt perspektiv”, i Informell ekonomi i glesbygd, Hans Wallentin 
(red.) (Stockholm, 1985) s. 88 f. Tabell 2 och 3. Se också Köll, s. 188, 191. Köll är dock noga 
med att påpeka att bondejordbruket deltog framgångsrikt på marknaden. Ett synsätt som delas 
av bland andra Mats Morell, se Morell, ”Familjejordbruket och mekanisering”, s. 62 ff. Bo 
Persson menar i inledningen till avhandlingen Skogens Skördemän att Rolf Torstendahl inte i till-
räcklig utsträckning tar hänsyn till kapitalismens varierande etablering i olika samhällssektorer. 
Skogs- och flottningsarbetet var en sektor som enligt Persson släpade efter. Kapitalismens 
utbredning var ingen enhetlig process. Bo Persson, Skogens skördemän: Skogs- och flottningsarbetarför-
bundets kamp för arbete och kollektivavtal 1918-1927 (Lund, 1991) s. 17-21. 
14 Torkel Jansson, Agrarsamhällets förändring och landskommunal organisation: En konturteckning av 
1800-talets Norden (Uppsala, 1987) s. 23.  
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följde en homogeniseringsprocess och i det sammanhanget började en mer 
modern svenskhet konstrueras.15  

Möjligheten att se marknadsexpansionen och nationsbildningen ur ett 
kulturellt medvetandeperspektiv träder nu fram, vilket i sin tur ger möjlighet 
till en kulturell tolkning av dessa rörelser som riktade kritik mot utveck-
lingen i sin egen samtid. Rörelserna ska då inte främst ses som utpräglat 
ekonomiskt-sociala, vars enda önskan var att förbättra levnadsstandarden 
för befolkningen, utan som rörelser syftande till att värna en livsstil som höll 
på att gå förlorad. En livsstil som formades efter de regionala förhållandena 
men som hade en gemensam nämnare i idén om att det goda livet fanns att 
söka nära jorden och naturen.16 

Det är viktigt att uppmärksamma att de fyra rörelser som är aktuella här 
inte kan betraktas som strängt svenska. Inspiration för rörelserna hämtades i 
många fall utanför landets gränser och de hotbilder som där fanns. Dessa 
hotbilder måste beaktas när rörelsernas uppkomst och utveckling behandlas. 
De svenska rörelserna verkade i ett internationellt sammanhang, varför 
diffusion är en viktig aspekt att ta hänsyn till. I detta ligger också spänningen 
mellan den materiella verkligheten å ena sidan och den rådande samtidstolk-
ningen med dess normer och värderingar å den andra. Kausaliteten mellan 
dessa två nivåer är komplicerad. Rörelserna kan nämligen inte ses som 
direkta avspeglingar av de rådande materiella förhållandena i samhället.  
 
 
R e f o r m r ö r e l s e r ,  c i v i l i s a t i o n s k r i t i k  o c h  k u l t u r k r i t i k  
 
I de industrialiserade länderna uppkom under senare delen av 1800-talet så 
kallade reformrörelser. Detta var rörelser som formades kring missnöjet 
med de förändrade livsbetingelser som följde i kölvattnet av samhällstrans-
formationen. Med etiketten reformrörelser, som framförallt används inom 
det tyska forskningsläget, vill man fånga in en mängd olika rörelser så som 
naturskyddsrörelsen, djurskyddsrörelsen, hembygdsrörelsen, ungdomsrörel-

                                           
15 Regionerna kom att bindas samman av en mer utvecklad gemensam lagstiftning. Ibid., s. 150.  
16 Stöd för detta synsätt kan sökas hos idéhistorikern Bosse Sundin och dennes diskussion kring 
den svenska hembygdsrörelsen. Sundin hävdar, och här tar han hjälp av Torkel Jansson, att hem-
bygdsrörelsens uppkomst kan sättas i samband med nationsbildningsprocessen så som Jansson 
beskrivit den. Bosse Sundin, ”Upptäckten av hembygden: Om konstruktionen av regional 
identitet”, i Den regionala särarten, Barbro Blomberg & Sven-Olof Lindquist (red.) (Lund, 1994) s. 
14 f. För en utvecklad karakterisering av det förra sekelskiftets moderniseringskritiska anda se 
Anders Ekström, Den utställda världen: Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets världsutställningar 
(Stockholm, 1994) kapitel 2, särskilt s. 78-86. 
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sen, livsreformsrörelsen, trädgårdsstadsrörelsen, kolonirörelsen och jordre-
formrörelsen. Reformrörelser etablerades också i Sverige. Rörelserna foku-
serade olika problemområden. För den svenska hembygds- och ungdoms-
rörelsen var upplevelsen av hemmets sönderfall den kanske allra viktigaste 
frågan. Naturskydds- och djurskyddsrörelsen ägnade sig åt det moderna 
industrisamhällets naturumgänge, dess relation till djur och natur. Andra 
svenska reformrörelser, som till exempel jordreformrörelsen, betraktade 
boendet och möjligheten för de medborgare vilka önskade att få tillgång till 
egen jord, som samtidens verkligt stora fråga. Livsreformsrörelsen, till sist, 
ägnade sin kraft åt att förmå de svenska medborgarna att förändra sina 
matvanor och sitt sätt att klä sig – sin livsstil. 

Reformrörelserna följde i stort industrialismens spridningsmönster, vilket 
innebär att flera av rörelserna först uppstod i England.17 I denna studie 
avhandlas emellertid de anglosaxiska rörelserna flyktigt, och större intresse 
riktas istället mot de tyska reformrörelserna. Ett motiv till detta är att de 
svenska reformrörelserna ofta hämtade sin inspiration från de tyska rörel-
serna.18 Ett annat är att Tyskland vid den här tiden utövade stort inflytande 
på Sverige såväl ekonomiskt, politiskt som kulturellt.19 Det omfattande tyska 
forskningsläget kan föras fram som ett tredje motiv till att här betona det 
tyska sammanhanget. Den tyska forskningen kring reformrörelser kan för-
hoppningsvis inspirera till nya frågor. 

Vad var då typiskt för reformrörelserna i Tyskland? De beskrivs i forsk-
ningsläget som borgerliga rörelser. Reformrörelserna var inte primärt social-
politiskt inriktade utan försökte snarare hålla sig politiskt neutrala.20 Det 
opolitiska förhållningssättet skall emellertid inte överbetonas. Den tyska 
jordreformrörelsen var, som det kommer att visa sig längre fram, mycket 

                                           
17 Detta var fallet med den vegetariska rörelsen, djurskyddsrörelsen, naturskyddsrörelsen och 
trädgårdsstadsrörelsen. Den moderna georgistiska jordreformrörelsen hade dock sina rötter i 
Amerika. Hembygdsrörelsen och ungdomsrörelsen var särskilt framträdande i Tyskland. William 
H. Rollins, A greener vision of home: Cultural politics and environmental reform in the German Heimatschutz 
movement, 1904-1918 (Ann Arbor, 1997). 
18 Det tydligaste exemplet på detta var naturskyddsrörelsen, vilken hämtade inspiration från den 
föreläsningsturné som den tyske naturskyddsrörelsens ledande personlighet Hugo Conwentz 
genomförde i Sverige sommaren 1904. För en diskussion kring den tidiga svenska naturskydds-
rörelsens kopplingar till Tyskland se Björn-Ola Linnér, ”Det nationella naturarvets monument”, i 
Miljöhistoria idag och imorgon: Rapport från en miljöhistorisk konferens i Karlstad 9-10 april 1997, Martin 
Johansson (red.) (Karlstad, 1998).  
19 Om Sveriges och Tysklands ekonomiska och politiska samarbete vid sekelskiftet se Yvonne 
Werner, Svensk-tyska förbindelser kring sekelskiftet 1900: Politik och ekonomi vid tillkomsten av 1906 års 
svensk-tyska handels- och sjöfartstraktat (Lund, 1989). 
20 Wolfgang R. Krabbe, ”Lebensreform/Selbstreform”, i Handbuch der deutschen Reformbewegungen 
1880-1933, Diethart Kerbs & Jürgen Reulecke (hg.) (Wuppertal, 1998) s. 75. 
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intresserad av det politiska fältet. Den bild som annars ges av reformrörel-
serna är att de var just reforminriktade rörelser. Det vill säga att det var 
genom gradvisa reformer, med utgångspunkt i en individuell förändring, 
som samhället skulle omdanas. Reformrörelserna i Tyskland hade till 
exempel inte för avsikt att förändra ägandeförhållandena i samhället. Men 
det hindrade dem inte från att träda fram som representanter för en liberal 
kapitalismkritik.21 Reformrörelserna var alltså till delar frukter av de socio-
kulturella förändringar som följde med samhällets omstöpning. De gav 
uttryck för en civilisationsskepsis och kulturpessimism. Reformrörelserna 
tog i moderniseringskritisk anda avstånd från det urbana och industriella 
livet, vilket av dem betecknades som ohälsosamt och som ett hot mot det 
traditionella hemmet.22 Reformrörelserna i Tyskland fann främst sina an-
hängare bland den urbana medelklassen.23 

De fyra rörelser som granskas i denna studie kan på många sätt beskrivas 
som reformrörelser. Redan här skall dock påpekas att de svenska rörelserna 
erhöll en något annan karaktär än de tyska, vilket kan förklaras med att den 
svenska samhällstransformationen inte hade kommit lika långt som den 
tyska. Skiljelinjen mellan arbetare och bönder var i början av 1900-talet inte 
lika skarp i Sverige som den var i Tyskland, något som medförde att de 
svenska reformrörelserna blev mer agrart och ruralt färgade.24 

Reformrörelsernas moderniseringskritiska dimension kan ramas in 
tydligare. Vad de tyska rörelserna vände sig mot var de ”civilisationsskador” 
(Zivilisationschäden) som de menade följde med det moderna livet.25 
Rörelserna formade idéer vilka genomsyrades av civilisationsskepsis (Zivi-
lisationsskepsis)26 och kulturpessimism (Kulturpessimismus).27 Begreppen 
”Zivilisation” och ”Kultur” har i den tyska forskningen använts om vart 

                                           
21 Diethart Kerbs & Jürgen Reulecke, ”Einleitung”, i Handbuch der deutschen Reformbewegungen 1880-
1933, Diethart Kerbs & Jürgen Reulecke (hg.) (Wuppertal, 1998) s. 11 ff. 
22 Se till exempel Edeltraud Klueting, ”Heimatschutz”, i Handbuch der deutschen Reformbewegungen 
1880-1933, Diethart Kerbs & Jürgen Reulecke (hg.) (Wuppertal, 1998) s. 48; Krabbe, ”Lebens-
reform/Selbstreform”, s. 73; Wolfgang R. Krabbe, Gesellschaftsveränderung durch Lebensreform: 
Strukturmerkmale einer sozialreformerischen Bewegung in Deutschland der Industrialisierungsperiode 
(Göttingen, 1974) s. 14. 
23 Kerbs & Reulecke, s. 19. 
24 Lars Trädgårdh, ”Varieties of Volkish Ideologies: Sweden and Germany 1848-1933”, i Language 
and the Construction of Class Identities: The Struggle for Discursive Power in Social Organization: Scandinavia 
and Germany after 1800, Bo Stråth (red.) (Göteborg, 1990). 
25 Krabbe, ”Lebensreform/Selbstreform”, s. 72. I detta fall var uttrycket kopplat till 
livsreformrörelsen. 
26 Kerbs & Reulecke, s. 11. 
27 Krabbe, Gesellschaftsveränderung durch Lebensreform, s. 14. 
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annat, utan att det egentligen redogjorts för om, och i så fall på vilket sätt, 
de skiljer sig från varandra.  

Inom den svenska forskningen har begreppet civilisationskritik kommit 
att beteckna den kritik som riktades mot det förra sekelskiftets samhällsom-
vandling, men också kritiken mot det moderna industrisamhället i allmän-
het.28 Historikern Carl Holmberg beskriver begreppet civilisationskritik som: 
 

en vedertagen beteckning på olika reaktioner mot en utveckling där ge-
nomgripande tekniska eller materiella förändringar upplevs som allvarliga 
hot mot vissa kulturella, mänskliga eller naturbaserade kvaliteter.29  
 

Civilisationskritik är en kritik av moderniteten. Den har naturen som norm 
och ideal och framhåller att ett bättre liv står att finna närmare naturen, 
kanske på landsbygden.30 Detta naturorienterande drag hos civilisations-
kritiken förstärks ytterligare när man som litteraturhistorikern Martin 
Kylhammar kopplar civilisationskritik till det litteraturvetenskapliga men 
också idéanalytiska begreppet pastoralt ideal. Pastoralt ideal används för att 
karakterisera föreställningen om ett idealt tillstånd där balans mellan natur 
och kultur (åter)upprättats.31 

Begreppet civilisationskritik har sålunda i praktiken kommit att användas 
för att försöka fånga in hela spektrumet av den moderniseringskritik som i 
Sverige, för omkring hundra år sedan, riktades mot det framväxande indu-
strisamhället.32 Synsättet utgör ett problem. Att med detta begrepp som 
enda referensram försöka närmare analysera och jämföra olika typer av 
uttryckt ambivalens inför moderniseringen är svårt. All moderniseringskritik 
                                           
28 Ett undantag är Bosse Sundin som beskriver Karl-Erik Forsslund som: ”en kulturkritiker som 
hatade storstaden för att i stället hylla den goda Moder Jord som samhällets andliga och 
materiella grund.” Bosse Sundin, ”Ljus och Jord! Natur och kultur på Storgården”, i Paradiset och 
Vildmarken: Studier kring naturen och naturresurserna, Tore Frängsmyr (red.) (Stockholm, 1984) s. 
323. 
29 Carl Holmberg, Längtan till landet: Civilisationskritik och framtidsvisioner i 1970-talets regionalpolitiska 
debatt (Göteborg, 1998) s. 20. 
30 Lars Paulsson lyfter fram detta i sin definition av civilisationskritik: ”Den [civilisationskritiken] 
innebär ett avståndstagande från den moderna civilisationen, den högt uppdrivna stadskulturen 
som premierar teknik, industri och tillväxt och som präglas av svåröverskådlighet och kompli-
cerade sociala och politiska mönster. Det positiva idealet ses ligga i ett liv på landsbygden i 
närheten av naturen.” Lars Paulsson; Revolt mot industrisamhället!: Civilisationskritik hos Per Jönsson-
Rösiö samt några jämförelser med Pjotr Kropotkin och John Ruskin, Idéhistoriska uppsatser nr. 24, Avdel-
ningen för idéhistoria, Stockholms universitet 1991, s. 2. 
 31 Martin Kylhammar, Maskin och Idyll: Teknik och pastorala ideal hos Strindberg och Heidenstam 
(Malmö, 1985) s. 13 f; Howard P. Segal, Future Imperfect: The mixed Blessings of Technology in America 
(Amherst, 1994). 
32 Sverker Sörlin och Lars Paulsson är två forskare som arbetar med ett brett innehåll i begreppet 
civilisationskritik. Se Paulssons definition av civilisationskritik ovan. 
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är nämligen inte naturorienterad. Risken är överhängande att den icke--
naturorienterade dimensionen hos moderniseringskritiken inte lyfts fram i 
önskvärd utsträckning om begreppet civilisationskritik tilldelas ett alltför 
omfattande innehåll.33 Därför finns det behov av en begreppsapparat som 
kan åskådliggöra och fungera som en utgångspunkt för diskussionen kring 
moderniseringskritikens olika uttryck. En lösning skulle kunna vara att tala 
om två, i någon mån skilda, typer av moderniseringskritik; om civilisations-
kritik och om kulturkritik.34 

Civilisationskritik kan relateras till det som Sven-Erik Liedman benämner 
den hårda upplysningen. I civilisationskritiken återfinns tveksamheten inför 
samtidens teknologiska och materiella förändringar. Mer specifikt handlar 
det om ambivalens inför industrialismen och det urbana. Civilisationskriti-
ken uppfattas i denna studie – liksom i andra – som naturorienterad. Frågan 
om människans och samhällets relation till naturen hamnar i centrum. I 
texter, i detta fall rörelsetexter, formuleras civilisationskritikens visioner i 
pastorala ideal. 

Om civilisationskritiken är naturorienterad, och relaterad till förändringar 
av de konkreta materiella förhållandena, så kan kulturkritiken kopplas till ett 
missnöje med samhällets normer och värderingar.35 Kritiken riktas mot sam-
hället självt och de dominerande mentala strukturerna. Kulturkritiken kan 
kopplas till den mjuka upplysningen och den finner sin textmässiga konkre-
tisering i vad idéhistorikern Inga Sanner betecknar som moralisk utopi. 
Moralisk utopi är visionen om ett gott samhälle som genomsyras av broder-

                                           
33 Idéhistorikern Jonas Hansson har ifrågasatt Martin Kylhammar och dennes – vad Hansson 
tycks mena – något ensidiga syn på innehållet i kritiken mot samhällsutvecklingen under det 
tidiga 1900-talet. I anknytning till sin diskussion kring humanismens kris skriver Jonas Hansson: 
”Kritiken av det moderna kring sekelskiftet och början av 1900-talet har ofta kulturen och 
bildningen som utgångspunkt. Det är alltså inte frågan om ett avståndstagande från det moderna 
i sin helhet utan bara från de sidor av det moderna som förknippas med det själlösa och det 
kulturfientliga.” Jonas Hansson, Bildningsideal och kulturkritik i Sverige 1848-1933 
(Stockholm/Stehag, 1999) s. 112. Se även not 14, s. 236. 
34 Norbert Elias hävdar att begreppet civilisation har vuxit fram ur de franska och anglosaxiska 
kultursfärerna och att det var ett uttryck för västerlandets självmedvetande över sin egen 
utvecklingsprocess. Kultur är som begrepp relaterat till den tyska traditionen. Medan civilisation i 
tyskt språkbruk främst pekar mot en yttre verksamhet, så associeras kultur till människans 
intellektuella och själsliga förmåga. Se Norbert Elias, Sedernas historia: Del ett av Norbert Elias 
civilisationsteori (Stockholm, 1989) s. 85 ff. Relationen mellan begreppen civilisation och kultur 
aktualiseras också av Anders Ekström. Ekström, s. 91 f. 
35 Undersökningen rör i mindre utsträckning missnöjet med den klassiska bildningens minskande 
betydelse i samhället. Det handlar mer om den moraliska och etiska nivån hos samhällets 
medborgare. Den kunde höjas om den enskilde medborgaren på eget initiativ skaffade sig 
bildning. De här aktuella rörelserna var tydligt förankrade i samtidens folkbildningstradition och i 
studien behandlas därför i mycket en underifrån formulerad kulturkritik. 
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skapskänsla, ett samhälle där man ser förbi sina egna materiella intressen 
och där man älskar sin nästa såsom sig själv.36 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Moderniseringskritik 

Hård 
upplysning 

Mjuk 
upplysning 

 
Civilisationskritik Kulturkritik 

 
 
 
 
 

Natur – samhälle 
Natur – individ 

Samhälle – individ 
Individ – individ  

 
 
 
 
 

Pastoralt ideal Moralisk utopi  
 
 

Figur 1, Moderniseringskritikens nyanser. 
 
 
Det är viktigt att framhålla att dessa två typer av moderniseringskritik gärna 
flätas samman. Då det enligt Sven-Erik Liedman existerar en växelverkan 
mellan modernitetsprojektets två nivåer finns det följaktligen också en 
ömsesidighet mellan civilisationskritik och kulturkritik. Men som analytiska 

                                           
36 Inga Sanner menar att ett antal föreställningar är återkommande hos företrädare av den 
moraliska utopin: 1. Människan är god. Det onda är en brist som kan motverkas. 2. Människan 
kan utveckla det goda inom sig. 3. Människan är social. 4. Genom individens utveckling kan det 
utopiska tillståndet uppnås. 5. Människans moraliska förutsättningar är universella. Inga Sanner, 
Att älska sin nästa såsom sig själv: Om moraliska utopier under 1800-talet (Stockholm, 1995) s. 12 ff. 
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begrepp, och för att på ett bättre sätt kunna fördjupa och nyansera analysen 
av de fyra rörelser som behandlas empiriskt i denna studie, kan de ändå vara 
användbara. 

Det tidiga 1900-talets moderniseringskritik framstår som något ambiva-
lent. Kritiken innebar inte ett reaktionärt bakåtsträvande, utan det var endast 
vissa aspekter hos det moderna som man vände sig emot. I de flesta fall 
handlade det snarare om att staka ut vägen för en möjlig alternativ moderni-
sering. Detta är ett synsätt som harmonierar med det komplexa perspektiv 
på moderniseringsprocessen som är tänkt att genomsyra denna studie. 

 
 

Forskn ings läget  
 
Det är uppenbart att man i tidigare svensk forskning riktat det största 
intresset mot det som här mer avgränsat går under beteckningen civilisa-
tionskritik.37 Olika forskare har uppmärksammat det missnöje som det 
industriella och urbana livet födde vid sekelskiftet och decennierna därefter. 
Yttringar vilka har betraktats som emanerande ur dels en allmänt spridd 
hemideologi, dels en stark tro på småbrukets möjligheter att fungera som 
ekonomisk bas för majoriteten av de svenska medborgarna. Den moderni-
seringskritiska infärgningen hos studiens fyra sociala rörelser har också 
antytts i tidigare forskning. 

Redan på 1940-talet pekade litteraturvetaren Staffan Björck på småbrukets 
och hemideologins roll i det svenska sekelskiftessamhället med sin avhand-
ling Heidenstam och sekelskiftets Sverige (1946). Björck menar att småbruket och 
hemmet var framträdande dimensioner i den ungdomsrörelse som var 
levande under 00-talet.38 Betydelsefulla för formeringen av sekelskiftets 
hemideologi och för ungdomsrörelsen var kulturpersonligheter som Ellen 
Key och Karl Erik Forsslund.39 Björck ser också att småbrukaragitatorn P. J. 
Rösiös idéer till stora delar sammanföll med den landsbygdsinriktade 
ungdomsrörelsens tankar kring småbruket.40 Historikern Nils Edling, som 
närmare analyserar hemideologin i boken Det fosterländska hemmet (1996), är 
inne på samma linje. I sin undersökning studerar Edling egnahemsfrågans 
uppkomst och utveckling fram till 1904. Edling beskriver också mer i detalj 

                                           
37 Forskning kring varje enskild rörelse behandlas i samband med att dessa undersöks.  
38 Staffan Björck, Heidenstam och sekelskiftets Sverige: Studier i hans nationella och sociala författarskap 
(Stockholm, 1946) s. 257-271, se särskilt s. 272 f. 
39 Ibid., s. 260 f. 
40 Ibid., s. 262. 
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motståndet mot det moderna. Staden karakteriserades av företrädarna för 
hemideologin som kall, grå och hård. Dessa vände sig därtill mot den in-
dustriella produktionen, som de menade tenderade att förvandla människan 
till en maskin.41 Småbruket framstod som ett alternativ och egnahemsfrågan 
blev i detta sammanhang en viktig samhällelig fråga.42 

Hos idéhistorikern Sverker Sörlin framträder moderniseringsprocessen 
bland annat som en kamp mellan agrara och industriella intressen. Sörlin 
behandlar i Framtidslandet (1988) debatten kring den norrländska modernise-
ringen 1870-1920. Småbrukets företrädare var enligt Sörlin framträdande i 
denna debatt. Frän kritik riktades av dessa mot den utveckling i samtiden 
som innebar att industrin expanderade på jordbrukets bekostnad. Hos dem 
var tilltron till småbrukets förmåga att försörja den norrländska befolk-
ningen tydlig. Norrland kunde bli agrart och möjlighet fanns att bryta det 
ensidiga beroendet av industrin.43 

Det framtida Sverige som ett småbrukarland var en i samtiden utbredd 
föreställning.44 Den radikala opinionen i norrlandsfrågan önskade enligt 
Sörlin se ett framtida löst sammansatt federativt samhälle av självständiga 
småbrukare.45 Idéhistorikern Lars Paulsson, som utifrån ett komparativt 
arbetssätt försökt att placera in P. J. Rösiö i en europeisk civilisationskritisk 
tradition, menar att Rösiös egen vision av det framtida samhället hade sin 
kärna i samspelet mellan arbete, hem och jordbruk. I Rösiös framtida sam-
hälle skulle småbrukarföreningarna spela en framträdande roll.46 I ett 
bakåtblickande kapitel i avhandlingen Längtan till landet (1998), vilken annars 
behandlar Centerns ungdomsförbunds vision av ett lokalsamhälle, upp-
märksammar Carl Holmberg att Karl-Erik Forsslunds, P. J. Rösiös och Carl 
Lindhagens tankar om ett bättre samhälle i mycket påminde om dessa idéer 
som växte fram på 1960- och 70-talen.47 Visionen av lokalsamhället, om 
Sverige som ruralt och agrart var med andra ord seglivad. 

Moderniseringskritikens politiska aspekter har behandlats av Edling och 
Sörlin. Edling menar att hemideologin var partipolitiskt gränsöverskri-
                                           
41 Edling, Det fosterländska hemmet, s. 308 ff. För hemideologins mer friluftsbetonade aspekter se 
Ann Katrin Pihl Atmer, Livet som levdes där smakade vildmark: Sportstugor och friluftsliv 1900-1945 
(Stockholm, 1998). 
42 Ibid., s. 274. 
43 Sörlin, Framtidslandet, s. 206-209, 251 f. 
44 Edling, Det fosterländska hemmet, s. 367. 
45 Sörlin, Framtidslandet, s. 252 f. 
46 Paulsson, s. 38 f. 
47 Holmberg, s. 178. Holmberg menar även i sin studie att Karl-Erik Forsslund, P. J. Rösiö och 
Carl Lindhagen förenades i en idé om den jordbrukande befolkningen som utgångspunkten för 
samhällets omstöpning. Ibid., s. 184. 
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dande.48 Den kraftigaste kritiken mot industrin och staden kom enligt 
honom från enskilda representanter hemmahörande på de politiska 
flankerna.49 Sörlin delar Edlings uppfattning om att kritiken mot omvand-
lingen av det svenska samhället skar tvärs genom de ordinarie partilinjerna. I 
denna fråga kunde politisk höger och vänster mötas. Debatten kring 
Norrland ser Sörlin som ett försök att finna en partipolitisk plattform för en 
civilisationskritisk ideologi.50 Han pekar också på småbrukarvännernas 
svårighet att passa in i det politiska mönstret. En orsak till detta var att pro-
industrialistiska uppfattningar hade en stark ställning hos liberaler och 
socialdemokrater. Detta medförde att de som ifrågasatte det goda med 
landets industrialisering ofta hamnade på kant med den dominerande parti-
linjen. Ett uttryck för svårigheten att finna en plats inom de existerande 
vänsterpartierna var grundandet av vänstersocialistiska partiet våren 1917. 
Till detta parti anslöt sig flera av de ledande förespråkarna för småbruket, de 
som också hade ingått i norrlandsdebattens radikala opposition.51 

Att moderniseringskritikerna, av den typ som är aktuell i denna studie, 
inte skall stämplas som reaktionära anti-modernister vars högsta önskan var 
att vrida utvecklingen tillbaka ett snäpp, är något som bestämt deklarerats av 
olika forskare.52 

Sörlin menar att den radikala oppositionen i norrlandsfrågan förespråkade 
en annorlunda modernisering där småskalighet och decentralisering sågs 
som något positivt. Småbrukarvännerna bör därför inte betraktas som anti-
modernister påstår han. De var inte motståndare till varje form av moderni-
sering, utan endast till vissa delar.53 Paulsson är, på samma sätt som Sörlin, 
angelägen om att ge en nyanserad bild av småbrukarförespråkarnas, i detta 
fall Rösiös, missnöje med samhällsutvecklingen. Visst förhöll sig Rösiö 
kritisk till industrialismen, men han var i grunden inte motståndare till varje 
                                           
48 Edling, Det fosterländska hemmet, s. 372. 
49 Ibid., s. 320.  
50 Sörlin, Framtidslandet, s. 253. 
51 Sörlin, Framtidslandet, s. 18 f., 206 ff. Det var överhuvudtaget svårt för civilisationskritiken att 
rota sig i Sverige, menar Sörlin. Det tyder bland annat de misslyckade organisationsförsöken på. 
Han antyder att detta kan förklaras med andra organisationers dominans i Sverige vid den här 
tiden. Ibid., s. 223. 
52 Se också till exempel Ingrid Millbourn, ”SAP:s jordbrukspolitik 1890-1920: Centraliseringens 
och rationaliseringens principer”, Scandia, 1996:1. Att sekelskiftets moderniseringskritiker inte var 
ensidiga kritiker till teknik har bland andra Bosse Sundin framhållit. Enligt Sundin önskade för-
fattaren Karl-Erik Forsslund inte en oreserverad återgång till handkraft. Maskiner och annan 
teknologi fanns i Forsslunds vision över det framtida samhället, men det var en slags alternativ 
pastoral teknologi som inte skadade människan eller verkade alienerande som Forsslund hade i 
åtanke. Se Sundin; ”Ljus och jord!”, s. 351 f. 
53 Sörlin, Framtidslandet, s. 18 f., 207 f. 
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typ av framsteg. Rösiö var inte heller en ensidig kritiker av den moderna 
tekniken. Maskinen, och till och med den industriella produktionen, var 
viktig för samhället. Det Rösiö istället motsatte sig var att industrin tilläts att 
dominera på jordbrukets bekostnad. Han ville att de två näringarna skulle 
vara i balans med varandra.54 Holmberg delar Sörlins och Paulssons uppfatt-
ning när han framhåller att civilisationskritiken bör kopplas till tankar kring 
en alternativ modernisering.55 

Eftersom detta är en undersökning som har sociala rörelser som sitt 
objekt är det relevant att se till de mer rörelseinriktade studierna som 
behandlat sekelskiftets moderniseringskritik. 

I historikern Samuel Edquists avhandling Nyktra Svenskar: Godtemplarrörel-
sen och den nationella identiteten 1879-1918 (2001) är inte rörelseperspektivet 
framträdande. Istället är det de ideologiska dimensionerna som intresserar 
honom och hans problem rör formerandet av nationalism inom Godtemp-
larrörelsen. Edquists avhandling är trots det viktig att omnämna i samman-
hanget eftersom i stort sett alla de personer som figurerar i den här studien 
var nykterister organiserade inom IOGT.56 Edquist visar att IOGT var en 
organisation och rörelse som gav utrymme för ett livligt civilisationskritiskt 
samtal. I rörelsens skrifter lyftes den agrara och landsbygdsförankrade 
folkliga kulturen fram och framställdes som ett ideal när den kontrasterades 
mot en urban och industriell kultur.57 

John Toler har med avhandlingen Per Jönsson Rösiö: ”The Agrarian Prophet” 
(1992) – med tydliga teoretiska ambitioner – analyserat P. J. Rösiös roll i den 
agrara rörelse underifrån som enligt Toler uppstod kring Rösiö vid sekel-
skiftet. Rösiös önskan var att ”väcka” landsbygden och att skapa en mot-
kraft till den pågående urbaniseringen och industrialiseringen.58 Tolers 
avhandling har inte endast ämnesmässig relevans för denna undersökning 
utan också teoretisk. Tolers rörelseteoretiska utgångspunkt skiljer sig dock 
                                           
54 Paulsson, s. 43, 48 f. 
55 Holmberg, s. 33. 
56 Man skulle kunna beteckna godtemplarrörelsen som en ”överrörelse” för de rörelser som 
undersöks i denna studie. Godtemplarnas egna organ som Reformatorn och Unga Tankar stod 
öppna för representanter för andra rörelser, och fungerade som viktiga kanaler ut till den breda 
massan av vänsterorienterade människor i Sverige. Samtidigt utgör öppenheten och bredden ett 
problem när IOGT:s skrifter skall analyseras. För vad är egentligen uttryck för nykterhetsrörel-
sens exklusiva rörelseideologi och vad kan härröras till en avgränsad, men ändå mer allmänt 
ställd, tidsanda?  
57 Samuel Edquist, Nyktra Svenskar: Godtemplarrörelsen och den nationella identiteten 1879-1918 
(Uppsala, 2001). Se särskilt kapitel 4 och 5. 
58 John Toler, Per Jönsson Rösiö: ”The Agrarian Prophet. A Charismatic Leader´s Attempt to Rejuvenate 
Small Agriculture and Create a Commitment to a Cultural Revolt against Industrialism in Sweden, 1888-1928 
(Stockholm, 1992) s. 46, 110. 
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en del från den som antas i denna studie. Här kommer det politiskt-
strategiska perspektivet att betonas hårdare än vad som är fallet i Tolers mer 
identitetsinriktade angrepp. Båda undersökningarna förenas emellertid i att 
fokus hamnar på den eller de personer som befann sig i rörelsens ledning. 

Ett annat arbete som ägnas rörelser är historikern Annette Thörnquists 
avhandling Lönearbete eller egen jord? (1989). I sin analys av den tidiga svenska 
lantarbetarrörelsen pekar Thörnquist på inslaget av industrikritiska ström-
ningar hos rörelsen. I kölvattnet av den industriella näringens kriser under 
1920-talet uppstod inom Svenska Lantarbetarförbundet farhågor om att det 
svenska samhället höll på att bli allt för beroende av industrin. Man menade 
att jordbrukets fortsatta utveckling var viktig i detta läge.59 Thörnquists 
arbete visar därmed hur utbredd kritiken av det moderna samhället var 
under den aktuella perioden. 

Den kulturkritiskt inriktade moderniseringskritiken har inte intresserat 
svenska forskare i samma utsträckning som den civilisationskritiska. Idé-
historikern Inga Sanner har dock i avhandlingen Att älska sin nästa såsom sig 
själv (1995) undersökt allt från förnuftstroende och fritänkare till teosofer 
och spiritister i Sverige under 1800-talet och början av 1900-talet. Dessa 
olika rörelser förenades i en gemensam tankefigur som Sanner benämner 
moralisk utopi. Den moraliska utopins grundtanke var att etablera ett sam-
hälleligt tillstånd av broderskap människor emellan. Samtidens anda av 
materialism och egoism fördömdes av dem som var bärare av den moraliska 
utopin. Ett bättre tillstånd, där individuell frigörelse och behovet av social 
integration var balanserade mot varandra, kunde inrättas om bara medbor-
garnas etiska och moraliska status förbättrades. Utgångspunkten för denna 
förändring var individen själv.60 Från 1870-talet kom det sociala draget hos 
den moraliska utopin att tonas ned hävdar Sanner. Den moraliska utopin 
blev allt mer religiös och individuell.61 De grupperingar som Sanner studerat 
hämtade främst sina anhängare från Stockholms medelklass. Numerärt sett 
var grupperna ganska små och det tycks inte heller ha funnits någon ambi-
tion hos dem att utvecklas till större sociala rörelser av folklig karaktär.62 

I sin begreppshistoriska framställning Humanismens kris (1999) undersöker 
idéhistorikern Jonas Hansson hur användningen av begreppet humanism 
förändrats från mitten av 1800-talet fram till andra världskriget. Han 

                                           
59 Annette Thörnquist, Lönearbete eller egen jord? Den svenska lantarbetarrörelsen och jordfrågan 1908-
1936 (Uppsala, 1989) s. 98.  
60 Sanner, Att älska sin nästa såsom sig själv, s. 10, 14, 232. 
61 Ibid., s. 17 f, 406 f. 
62 Ibid., s. 26, 221 ff. 
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behandlar det kulturkrisperspektiv som kom till uttryck i kulturkritik vid det 
förra sekelskiftet. Hansson framhåller att det är viktigt att skilja denna kritik 
från den kritik som hade naturen som förebild. Ryggen vändes inte mot 
moderniteten i sig menar han, utan endast mot de delar som betraktades 
som själlös materialism.63 
 
 
Forskn ingsuppgi f ten  
 
Vad som tydligt framkommit av den tidigare forskningen är att det vid 
sekelskiftet 1900 i Sverige fanns en väl utbredd kritik mot vissa av de 
omvandlingsprocesser som samhället genomgick. Moderniseringskritiken 
var förankrad i en hemideologi, och i en positiv uppfattning om småbrukets 
möjligheter. Denna undersökning skall ta vid där andra slutat men också 
lyfta fram dimensioner och aspekter som inte tidigare uppmärksammats 
eller som bör belysas ytterligare. 

Med tanke på den roll sociala rörelser haft i diskussionen kring samhällets 
utformning sedan slutet av 1800-talet i Sverige, menar jag att rörelseperspekti-
vet inte beaktats tillräckligt. Det har antytts att missnöjet med samhällsom-
vandlingen kanaliserades i form av rörelser men det har inte närmare 
beskrivits hur detta gick till. Vissa enstaka studier av rörelserna har gjorts 
men moderniseringskritiskt inriktade rörelsers relation till andra rörelser har 
till exempel inte diskuterats utförligt. Vidare har inte nyanserna i den svenska 
moderniseringskritiken tydliggjorts. Anledningen till det kan vara att ett helhets-
grepp inte har tagits på kritiken och att den komparativa ansatsen inte full-
följts. Karakteriseringen av dem som visade ambivalens inför samhällets 
omvandling har därmed blivit grovhuggen. Varför det känns angeläget att 
lyfta fram och diskutera moderniseringskritikens olika uttryck. Kritikens poli-
tiska aspekter har behandlats men det finns trots detta skäl att fördjupa 
kunskapen på området. Detta är ju en aspekt som kan relateras till 
rörelsernas tankar om hur ett bättre samhälle skulle kunna skapas. Slutligen 
bör det påpekas att enstaka försök gjorts att sätta det svenska fallet i ett inter-
nationellt sammanhang. Genom att utveckla detta kan den svenska moderni-
seringskritikens särdrag bättre urskiljas. 

Med utgångspunkt från redovisningen av forskningsläget och resone-
manget ovan är undersökningens syfte och problem följande:  

 

                                           
63 Jonas Hansson, s. 112. 
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Syftet är att genom en studie av sociala rörelser diskutera den svenska moderniseringskri-
tikens skilda uttryck under perioden 1900-1920. 

En del i detta blir att ge en förklaring till rörelsernas uppkomst, utveckling och 
tillbakagång. En annan att i ett jämförande och internationellt perspektiv analysera de 
visioner av ett bättre samhälle som konstruerades av rörelserna samt att diskutera 
rörelsernas utgångspunkt för visionernas förverkligande.  
 
De rörelser som skall undersökas empiriskt är: 
• Värmländska ungdomsrörelsen. Framförallt behandlas den icke partipolitiskt 

bundna ungdomsrörelse som kom till uttryck genom ungdomsmöten 
under 1900-talets första decennier.  

• Vegetariska rörelsen. Utgångspunkten tas till stor del i den svenska 
vegetarianismens rörelseorganisation Svenska vegetariska föreningen. 

• Jordreformrörelsen. Främst är det den georgistiska rörelsen med dess 
rörelseorganisation Ekonomiska frihetsförbundet – från 1914 Förbundet för 
Rättsdemokrati – som kommer att analyseras närmare. 

• Småbrukarrörelsen kring tidningen Odlaren. Tidningen fungerade som språk-
rör och diskussionsforum för Odlareförbundet, som senare avlöstes av 
Sverges Demokratiska Jordbrukareförbund. 

 
Perioden 1900-1920 utgör grovt sett undersökningens kronologiska 
avgränsning. Det har såväl i den svenska som i den internationella forsk-
ningen tydliggjorts att denna period var något av en tidig blomstringstid för 
moderniseringskritiken. Det var då de här aktuella rörelserna uppstod men 
också i flera fall tynade bort. 

Demokratiseringsprocessen som pågick decennierna kring sekelskiftet 
skapade nya förutsättningar för rörelser och kanske framförallt för dem som 
tillhörde den gemensamma politiska vänstern eftersom det var ”deras” 
väljare som nu erhöll rösträtt. Detta skall ses som ett motiv till valet av 
rörelser i denna studie.  

Rörelserna verkade på något olika arenor och använde något olika strate-
gier för att få sina mål förverkligade. Här döljer sig det huvudsakliga motivet 
till att studien avgränsas till just dessa fyra rörelser. Rörelsernas olika karak-
tärer ger nämligen möjlighet att fånga moderniseringskritikens nyanser. En 
rörelse pekade på den regionala identiteten, en annan satte fokus på 
individen och dennes självreform, en tredje rörelse försökte tydligare än de 
övriga verka inom det politiska systemet medan en fjärde gav sekelskiftets 
svenska moderniseringskritik en facklig dimension. Och alla de olika ut-
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trycken kunde förenas hos enskilda individer, i detta fall hos Jenny Bergqvist 
och Johan Hansson som var engagerade i de undersökta rörelserna. 
 
 
Mater ia l  och  metod  
 
Källmaterialet för denna studie är på många sätt ofullständigt. Anledningen 
till det är att de rörelser som behandlas i vissa fall helt saknade organisa-
tioner och i andra fall bildade formella organisatoriska strukturer som 
endast överlevde en kortare period. Några längre källserier av otryckt internt 
material som protokoll, kassaböcker eller matriklar finns därför inte. Detta 
har omöjliggjort ett underifrånperspektiv, hur mycket ett sådant än vore 
önskvärt. Istället hamnar fokus på de ledande i rörelserna och på deras 
ansatser att vinna stöd i samtiden. Detta perspektiv skulle kunna ses som en 
svaghet, men också som en naturlig avgränsning. 
 
Materialet kan delas upp fyra huvudgrupper:64 

Tryckt rörelsematerial blir den centrala materialgruppen eftersom det egent-
ligen endast är detta material som i någon större utsträckning är bevarat från 
rörelserna och deras organisationer. Med tryckt rörelsematerial avses tryck 
utgivet av rörelseorganisationerna själva eller av rörelserna närstående. Det 
rör sig främst om rörelseorganisationernas egna organ, så som tidskrifter 
eller tidningar, men också om de flygblad, broschyrer och längre arbeten 
som man ställde sig bakom. 

I den mån personarkiv finns bevarade kommer dessa att användas. Det 
gäller då främst arkiv från ledande personer i rörelserna, men också person-
arkiv samlade av dem som rörelserna vände sig till med hopp om stöd. I 
personarkiven är det framförallt brev och eventuellt bevarat otryckt rörelse-
material som uppmärksammas. 

De här aktuella rörelserna interagerade med andra rörelser. De hade sina 
konkurrenter och sina samarbetspartners. Därför utgör otryckt och tryckt mate-
rial från andra rörelser en intressant källgrupp. Med hjälp av material såsom 
protokoll, broschyrer, tidskrifter och tidningar från dessa medaktörer, dis-
                                           
64 Vilket material som specifikt kommer att användas vid granskningen av varje enskild rörelse 
uppmärksammas i samband med analysen av rörelsen, här karakteriseras endast materialet. Vid 
en tidpunkt avsåg jag att mer systematiskt arbeta med skönlitteratur i analysen. Flera av de cen-
trala aktörerna i undersökningen var nämligen verksamma som skönlitterära författare. Av olika 
anledningar avstod jag emellertid från ett sådant upplägg. Om skönlitteratur hade använts skulle 
detta kanske ha gjort att bilden av det förra sekelskiftets svenska moderniseringskritik framträtt 
än tydligare.  
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kuteras relationen mellan denna studies huvudobjekt och de omkring-
liggande rörelserna. I detta fall är det företrädesvis material från de två 
vänsterpartierna som utnyttjas. 

Officiellt tryck, till sist, används för att studera rörelsernas relation till det 
politiska systemet och dess aktörer. Här är det främst riksdagstryck som 
avses. 
 
Ibland kan teorin – om den befinner sig nära den empiriska nivån – närmast 
erhålla karaktären av metod. Meningen är att i nästa kapitel utarbeta en 
analysram som kan användas vid studiet av varje enskild rörelse. Denna 
”empiriskt teoretiska” utgångspunkt visar vilka frågor som skall ställas och 
den säger också något om hur materialet kan behandlas. Detta kapitel kan 
därför läsas i ett ”metodiskt ljus”. 

Källmaterialet i studien utgörs alltså av texter av olika slag. Det föranleder 
en diskussion kring hur text betraktas i denna undersökning. Att vara histo-
risk är att vara kontextuell, det som studeras måste kopplas till tid och rum. 
Något händer vid en särskild tidpunkt och är bundet till en särskild plats. 
Tid och rum är på så sätt länkade till varandra. Som historiker skapar man 
gärna tidrum i vilket man placerar det man avser att studera, i detta fall fyra 
sociala rörelser. De förklaringar som etableras hämtas från faktorer verk-
samma inom samma tidrum. Det teoretiska perspektivet bestämmer vad 
som uppmärksammas i tidrummet. Detta är inte något statiskt utan förän-
dras hela tiden, som ett rum med ”genomsläppliga” sidoväggar där tiden 
tillåts strömma igenom. Tidrummet blir den breda kontext som denna 
studies texter måste relateras till. Parallellt med denna kan man också tala 
om texternas mer avgränsade språkliga sammanhang. Varje enskild text sätts 
därvid i samband med de texter som den talar till eftersom den alltid ingår i 
ett samtal. 

Analysen och tolkningen av texterna kommer här att vara inriktad på 
avsändaren. Ambitionen är att avtäcka dennes avsikter och motiv. Det fram-
står därför som viktigt att se till texternas innebördsaspekter. I centrum för 
undersökningen hamnar rörelsetexter. Detta är texter som kan hänföras till 
olika texttyper och till olika genrer. I rörelsetexterna manifesteras rörelsens 
missnöje med samtiden, idéer om det ideala samhället och tankar om hur 
detta skall realiseras. De är medvetet utformade texter med vilka rörelsen 
kommunicerar med sin omvärld. Genom rörelsetexter vill rörelsen påverka 
institutioner, grupper och individer i samhället. Detta är texter som skall 
mobilisera till handling. Texternas bruksaspekt framträder därmed som 
central, varför samspelet mellan dess ursprung och läsare också uppmärk-

 36



 

sammas. Att beakta texternas genretillhörighet är därmed nödvändigt. 
Denna tillhörighet blir en del av texternas språkliga sammanhang.  

Konstruktionen av rörelsetexter uppfattas alltså som en strategisk hand-
ling. Frågor kring texternas innebörd leder vidare till funderingar kring 
varför de ser ut som de gör och till vilka andra texter rörelsetexterna skall 
relateras.65 

Ett metodiskt problem som aktualiseras när man studerar rörelsetexter är 
i vilken utsträckning en text skriven av en person kan betraktas som repre-
sentativ för hela rörelsen eller bara som ett uttalande gjort av den enskilde 
individen. Regeln har i denna studie varit att en text utgiven inom ramen för 
en rörelse och dess organisation uppfattas som uttryckande rörelsens inten-
tioner.  

Brevsamlingen mellan Jenny Bergqvist och Johan Hansson, vilken är 
tänkt att utnyttjas för att diskutera den svenska georgistiska jordreform-
rörelsens framväxt, ger närmast en unik möjlighet att uppmärksamma 
rörelseentreprenörers överväganden. Att få en inblick bakom arenan är 
annars svårt eftersom något material från denna process ofta inte finns be-
varat. Arbetet med en normativ källa som brev är inte oproblematiskt. I de 
fall breven används som berättande källa är det nödvändigt att relatera dem 
till andra oberoende källor. 
 
 
Dispos i t ion  
 
Avhandlingen består av nio kapitel. I detta det första kapitlet, som befinner 
sig på ett övergripande plan, har undersökningens sammanhang, perspektiv, 
syfte och källmaterial diskuterats. Kapitel 2-8 rör sig på en annan nivå. Där 
har steget tagits från den övergripande nivån ned till den empiriska. Det 
andra kapitlet ägnas en teoretisk diskussion vars syfte är att nå fram till en 
analysram som kan användas vid det empiriska arbetet. Kapitlet avslutas 
med att de för undersökningen ledande forskningsfrågorna utpekas. Efter 
detta följer kapitel innehållande fyra fallundersökningar. De två första rör 
värmländska ungdomsrörelsen och den vegetariska rörelsen. Därefter följer 
en djupare analys av den svenska georgistiska rörelsen. Denna rörelse kan 
betecknas som undersökningens huvudobjekt och det är också i denna del 
av studien som det biografiska temat utvecklas. Detta var nämligen Jenny 

                                           
65 Se Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig 
textanalys (Lund, 2000). 
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Bergqvists och Johan Hanssons rörelse. I diskussionen kring den värm-
ländska ungdomsrörelsen och den vegetariska rörelsen figurerar de mer i 
bakgrunden. Den sista fallundersökningen behandlar rörelsen kring Odlaren. 
Slutligen, i det avslutande kapitlet, sker en återkoppling till inledningskapit-
let. De övergripande problemen diskuteras med hjälp av de resultat som 
framkommit i samband med fallundersökningarna. 
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Kapitel 2 
 
 
 

Sociala rörelser 
En analysram 

 
 
Om resonemanget i förra kapitlet fördes på ett samhällsteoretiskt makro-
plan kommer steget ned till de fyra sociala rörelsernas konkreta mikronivå 
att tas i detta kapitel. För att möjliggöra denna förflyttning fordras en teori 
där kopplingen till empirin och källmaterialet är enkel att etablera. En sådan 
teoretisk utgångspunkt skall fastställas i detta kapitel. Den får fungera som 
analysram och som riktningsgivare när forskningsfrågor formuleras. Det är 
med ambitionen att åstadkomma ett sådant verktyg som teoribildningen 
kring sociala rörelser framstår som intressant. Ett problem med denna skulle 
kunna vara att den i stor utsträckning utvecklats med så kallade nya sociala 
rörelser som förebild.1 Svårigheterna får dock inte överdramatiseras. Om 
man är vaksam är det historiska språnget möjligt.2 Trots att teorierna kring 
sociala rörelser kan beskrivas som sociologiska har inte sällan försök gjorts 
att applicera teorierna historiskt på till exempel 1700- och 1800-talets sociala 
rörelser. Mest känd för att ha gjort detta är den amerikanske historiesocio-
logen Charles Tilly. Andra forskare har senare följt i hans fotspår och gjort 
kvantitativa historiska studier av kollektivt handlande och sociala rörelser.3 
Medvetenheten om de problem som föreligger med att använda en till synes 
ahistorisk teori är stor i denna studie. Avsikten är inte att på ett direkt och 
okritiskt sätt överta teorierna. De måste justeras och göras historiskt gång-
bara för den tid de är tänkta att appliceras på. Förhoppningen är att anakro-
nistiska felsteg skall undvikas genom att relatera till rörelseteoretiker med 
framträdande historiska ambitioner vilka åskådliggjort möjligheterna att 
använda teorierna historiskt. 

                                           
1 Det är de rörelser som började växa fram under 1960-talet, som fredsrörelser, kvinnorörelser, 
antikärnkraftsrörelser, miljörörelser osv. De nya sociala rörelserna tolkas ofta som nära samman-
hörande med uppkomsten av ett postindustriellt samhälle. Rörelsernas bas var en annan än de 
klassbaserade sociala rörelserna vid sekelskiftet 1900. Se Ron Eyerman & Andrew Jamison, Social 
Movements: A Cognitive Approach (Cambridge, 1991) s. 23, 25 f. 
2 Se Irene Andersson, Kvinnor mot krig: Aktioner och nätverk för fred 1914-1940 (Lund, 2001). 
3 En antologi där det tillyiska temat är framträdande är Protest og oprør: Kollektive aktioner i Danmark 
1700-1895, Fleming Mikkelsen (red.) (Aarhus, 1986). 
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Forskningen kring sociala rörelser har utvecklats mycket sedan 1970-talet 
och den då framväxande resursmobiliseringsteoretiska traditionen (RM). 
RM, som främst utvecklades i Amerika och som påverkades starkt av det 
sena 1960-talets rörelser, har bland annat kritiserats för att vara för foku-
serad på rörelsens eller egentligen rörelseorganisationens interna för-
hållanden. Tillräcklig uppmärksamhet har inte ägnats det faktum att den 
sociala rörelsen verkar i ett samhälleligt sammanhang och att den därmed är 
beroende av omgivande strukturer.4 Ett resultat av denna kritik blev att 
större vikt började läggas vid den sociala rörelsens relation till det politiska 
systemet.5 Charles Tillys numera klassiska arbete From Revolution to Mobili-
zation (1978), där han presenterade den så kallade politiska processmodellen, 
utgjorde i detta fall en mycket viktig utgångspunkt. Ett tecken på forsk-
ningens politisering var att begreppet politisk möjlighetsstruktur (Political 
Opportunity Structure) under slutet av 1980-talet, och särskilt i början av 
1990-talet, erövrade en central position i rörelseforskningen. Det politiska 
angreppet har medfört att ett externt och kontextuellt synsätt på sociala 
rörelser kommit för att stanna.6 Forskningen tenderar nu mer än tidigare att 
placera rörelserna i sitt historiska rum. Detta följer naturligt vid ett 
kontextuellt arbetssätt. Parallellt med etablerandet av den politiska process-
modellen och begreppet politisk möjlighetsstruktur har rörelsernas idé-
innehåll återigen hamnat i blickfånget. Utvecklingen har dock inte inneburit 
att det strategiska synsätt, som var så centralt inom det resursmobiliserings-
teoretiska angreppet, rensats ut fullständigt. Borta är inte heller den rörelse-
interna aspekten, men dess betydelse har tonats ned något. 

Innan diskussionen förs vidare är det nödvändigt att klargöra innehållet i 
tre för undersökningen centrala begrepp. Dessa är social rörelse, social rörelseor-
ganisation samt social rörelseentreprenör. 

Ser man till den mängd skilda definitioner som finns tillgängliga framstår 
det närmast som en övermäktig uppgift att komma med en heltäckande 
definition av begreppet social rörelse. I vissa definitioner betonas organisa-
tionen, som till exempel inom RM.7 I andra lyfts kollektivt handlande fram 

                                           
4 Doug McAdam, John D. McCarty & Mayer N. Zald, ”Introduction”, i Comparative Perspectives on 
Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings, Doug McAdam, 
John D. McCarty & Mayer N. Zald (eds.) (New York, 1996) s. 5. 
5 Här åsyftas det nationella politiska systemet, det vill säga riksdagen, de där representerade 
partierna och riksdagens utskott samt regeringen med dess regeringskansli. 
6 Jag vill också mena att det politiska angreppet (genom begreppet POS) medfört att den ameri-
kanska och europeiska forskningen kommit att närma sig varandra. Detta har förstärkts 
ytterligare då rörelsens betydelse som meningsskapande blivit ett mer framträdande tema i den 
amerikanska forskningen. 
7 ”A social movement is a set of opinions and beliefs in a population which represents preferences 
for changing some elements of the social structure and/or reward distribution of society.” John 
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som signifikativt för social rörelse.8 Men då inte vilket kollektivt handlande 
som helst utan protesthandlingen, gärna okontrollerad och våldsam som 
upploppet, demonstrationen eller strejken, som syftar till att uttrycka 
missnöje och som på ett omedelbart sätt vill resultera i förändring av 
samhället. Det kollektiva handlandet ger möjlighet för en annars resurssvag 
grupp i samhället att erövra makt. I den meningen är det kollektiva hand-
landet att tolka som politiskt. Charles Tilly betraktar social rörelse som 
sammanslutning av människor som saknar direkt tillträde till det politiska 
systemet. Detta är människor som önskar få tillträde till systemet eller som 
vill frambringa förändringar genom att påverka dem som redan är 
medlemmar av det.9 Att så konsekvent lyfta fram protesthandlingen, och ge 
rörelser en så uttalat politisk tolkning, har sina sidor och har därför inte 
undgått att kritiseras. Alla rörelser är inte politiskt inriktade. Vissa strävar 
efter att åstadkomma kulturella förändringar i första hand, och betraktar 
samhällsförändring som ett mer avlägset mål.10 En allt för stor fokusering på 
själva protesthandlingen kan också ifrågasättas. Ett alternativ för den sociala 
rörelsen kan vara att ta upp en mer diskuterande repertoar.11 Valet av reper-
toar är avhängigt en rad olika faktorer, som de värden och normer som 
genomsyrar rörelsen, eller de repertoarer som för tillfället används av andra 
samtida rörelser. Rimligen borde de fyra rörelser som utgör objektet i denna 
studie ha påverkats av de repertoarer som de svenska folkrörelserna an-
vände vid samma tid. Dessa invändningar till trots, det protesterande 
politiska perspektivet försvinner inte ur analysen, långt därifrån. Avsikten är 
bara att öppna för ett mer kulturellt inriktat angrepp där man är medveten 
om rörelsens meningsskapande funktion. 

                                                                                                                        
D. McCarthy & Mayer N. Zald, ”Resource Mobilization and Social Movements: A Partial 
Theory”, American Journal of Sociology, 1977:6, s. 1217 f. Se även Ibid., not 7. 
8 Charles Tilly anslöt till den senare innebörden av social rörelse. ”A social movement is a 
sustained series of interactions between power holders and persons successfully claiming to 
speak on the behalf of a constituency lacking formal representation, in the course of which those 
persons make publicly visible demands for changes in the distribution or exercise of power, and 
back those demands with public demonstrations of support.” Charles Tilly, ”Social Movements 
and National Politics”, i Statemaking and Social Movements: Essays in History and Theory, Charles 
Bright & Susan Harding (eds.) (Ann Arbor, 1984) s. 306. 
9 Se modellen i Charles Tilly, From Mobilization to Revolution (New York, 1978) s. 53. 
10 Den amerikanske historiesociologen Craig Calhoun kritiserar den definition som Charles Tilly 
står bakom. Den är enligt Calhoun allt för inriktad på instrumentella värden och bortser från in-
slaget av självförståelse inom rörelser. Sociala rörelser vilka är mer fokuserade på värden, normer, 
språk, identiteter och kollektiva överenskommelser har hamnat i skymundan menar han. Craig 
Calhoun, ”’New Social Movements’ and the Early Nineteenth Century”, Social Science History, 
1993:3, s. 387 f. 
11 Med repertoar avses det sätt som rörelsen kommunicerar sina idéer till omvärlden. Det handlar 
då om kollektivt handlande som demonstrationer av olika slag, offentliga möten, petitioner, skri-
velser etcetera.  
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Vad konstituerar då en social rörelse?12 För det första måste det finnas 
gemensamma värden som delas av dem som ansluter sig till rörelsen. Detta 
är idéer om hur samhället borde vara utformat och tankar rörande detta 
samhälles realiserande. Rörelsen skall ha ett projekt mot vilket verksam-
heten strävar och som verkar mobiliserande, integrerande och struktu-
rerande. Kollektiv identitet är en annan del av rörelsen. Denna byggs upp 
kring ett avgränsat vi vilket bestämmer rörelsens yttre gränser och motsvaras 
av ett dem, vi:ets motståndare eller fiende. Ett tredje kriterium för en social 
rörelse är någon form av organisation. Utan sammanhållande struktur, 
formell eller informell, kan ingen rörelse fungera. Rörelsen betraktas här 
som ett nätverk av människor och det är interaktionen mellan människor i 
nätverket som ger rörelsen dess dynamik. Detta pekar mot en bred och 
inklusiv definition av begreppet social rörelse. En social rörelse skulle då 
kunna vara: en grupp människor förenande av en kollektiv identitet och som under en 
längre tid interagerar med varandra för att förverkliga ett gemensamt projekt.  

Trots att den faktiska analysen av respektive rörelse tvingas ta sin ut-
gångspunkt i organisationen är det viktigt att påpeka att man måste skilja 
mellan organisation och rörelse.13 En rörelse kan bestå av flera rörelse-
organisationer. Rörelsen är därför något mer än dess formella organisation. 
En social rörelseorganisation är enligt John D. McCarty och Mayer N. Zald 
den eller de organisationer som ansluter sig till rörelsens mål och arbetar för 
att se dessa förverkligade. 14  

Ett tredje begrepp som bör lyftas fram, eftersom det kommer att spela en 
viktig roll i undersökningen, är rörelseentreprenör. Rörelseentreprenören är 
igångsättaren, den som grundar eller uppfinner rörelsen och som är central i 
rörelsens inledningsfas. I detta avseende skiljer sig rörelseentreprenören från 
organisatören. Om rörelseentreprenören ligger bakom rörelsens uppkomst, 
så ansluter sig inte organisatören till rörelsen förrän den hunnit etablera sig 
något. Studiens mest framträdande individuella aktörer kommer att utgöras 
av rörelseentreprenörer så som Jenny Bergqvist och Johan Hansson.15 I 
                                           
12 Hänsyn tas faktiskt till självuppfattningen. Om ambitionen är att vara en social rörelse, att 
åstadkomma kollektivt handlande, är detta ett argument för det anlagda perspektivet eftersom de 
ledande av den potentiella rörelsen då agerar för att skapa en mer manifest rörelse. 
13 I en historisk undersökning kan det vara svårt att göra iakttagelser direkt av rörelsen eftersom 
något material sällan är bevarat från denna. Man tvingas då gå omvägen via organisationen. 
Medias utveckling efter andra världskriget har förändrat förutsättningarna för rörelseorga-
nisationen. Se till exempel Sidney Tarrow, Power in Movement: Social Movements, Collective Action and 
Politics (Cambridge Mass., 1995) s. 126 f., 143 f. 
14 De betraktar organisationen som: ”a complex, or formal, organization which identifies its goals 
with the preferences of a social movement or a countermovement and attempts to implement 
those goals.”, McCarthy & Zald, s. 1218. 
15 För en diskussion kring begreppet rörelseentreprenör och dess roll för den sociala 
rörelseorganisationen; se Suzanne Staggenborg, ”The Consequences of Professionalization and 
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centrum av framställningen hamnar entreprenörernas kamp för att skapa 
kollektivt handlande och uppslutning bakom rörelsen. 

Inom rörelser där olika rörelseorganisationer konkurrerar med varandra 
kan det uppstå strider. Vid analysen av en social rörelseorganisation är det 
viktigt att uppmärksamma de band och kopplingar som finns till andra 
rörelseorganisationer inom samma rörelse. Men det också nödvändigt att 
relatera till andra rörelser och rörelseorganisationer som befinner sig i den 
analyserade rörelsen eller rörelseorganisationens närhet. Rörelsen och rörel-
seorganisationen kommer sålunda att betraktas utifrån ett konfliktperspek-
tiv. 

Att analysen av sociala rörelser måste förena det interna och det externa 
perspektivet har tidigare framhållits. I detta ligger som antytts att den sociala 
rörelsen inte kan uppfattas som en isolerad ö. Den existerar i ett samman-
hang och kan inte förklaras eller förstås om den inte relateras till detta sam-
manhang. Samtidigt är interna faktorer inte oväsentliga. Om rörelsens orga-
nisation brister, till exempel på grund av svårigheten att mobilisera 
tillräckligt med resurser, hamnar rörelseorganisationen, och med den kanske 
även rörelsen, i en mycket besvärlig situation.  

Genom att i analysen beakta organisation, politik och rörelsernas idéer 
skapas möjligheter att förena interna och externa aspekter. En rörelse bär 
alltid på ett idéinnehåll. Den har ett projekt eller ett mer eller mindre väl-
definierat mål som den önskar förverkliga. Samtidigt är rörelsen beroende 
av organisation i någon form, vare sig den bygger upp en egen orga-
nisatorisk struktur eller ansluter till en redan existerande. Eftersom den 
sociala rörelsen ofta bär på ambitionen att förändra fördelningen av resurser 
i samhället är det vanligen befogat att i den externa analysen särskilt lyfta 
fram relationen till det politiska systemet som en viktig förklaringsfaktor. 
Även för de rörelser som i mindre utsträckning är politiskt inriktade är det 
politiska systemet intressant eftersom det sätter ramarna för agerandet. 

I de tre följande avsnitten presenteras den empiriskt inriktade teori som 
skall fungera som verktyg eller analysram vid studiet av varje enskild 

                                                                                                                        
Formalization in the Pro-Choice Movement”, American Sociological Review, 1988:4. Staggenborg 
framhåller skillnaden mellan entreprenören och den professionelle organisatören. Det är entre-
prenören som startar den sociala rörelseorganisationen. Entreprenören är oftast oavlönad och 
drivs av sin entusiasm för den sociala rörelsen. Entreprenören är en del av den sociala rörelsen, 
något som den professionelle organisatören inte behöver vara, enligt Staggenborg. Denne är 
istället avlönad och drivs inte alltid av samma idealistiska motiv som rörelseentreprenören. De 
”entreprenör-drivna” rörelserna har ofta en mer löslig organisatorisk struktur och där är de 
personliga kontakterna viktiga. En artikel som i mycket bygger på Staggenborgs artikel är Lars-
Erik Olsson, ”Entreprenörer och agitatorer i frivilliga organisationers tjänst: En frivillig orga-
nisations tillkomst och mognad”, Socialvetenskapliga tidskrift, 1998:2-3. 
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rörelse.16 Därefter följer en diskussion kring hur de olika delarna i den teore-
tiska utgångspunkten skall relateras till varandra. 
 
 
Organisat ion  och  röre lse  
 
En rörelse har svårt att existera utan någon form av organisation. Organisa-
tionen behövs för att ge rörelsen och det kollektiva handlandet nödvändig 
stadga och kontinuitet. Mobiliseringsstruktur är ett begrepp som används 
för att studera rörelsens organisatoriska struktur och dess betydelse för en 
framgångsrik mobilisering. Med mobiliseringsstruktur avses den sociala 
rörelsens organisation kring det kollektiva handlandet.17 Begreppet är gene-
röst tilltaget och omfattar organisation av både formellt och informellt slag. 
Analysen avser således att ta hänsyn till så väl formella och fasta organi-
sationer som informella organisatoriska band mellan människor.18 I den 
resursmobiliseringsteoretiska traditionens efterföljd betraktas de formella 
och informella organisatoriska strukturerna närmast som rörelseentrepre-
nörernas medel till kollektiv handling och uppslutning i rörelseorganisa-
tioner.19 Rörelsens organisation behöver dock inte endast vara kopplad till 
själva mobiliseringen för kollektiv handling. Organisationen spelar också 
andra roller. Den sprider till exempel kunskap genom rörelsen och den 
bidrar till att stärka den kollektiva identiteten hos rörelsens anhängare.  

Karaktären på den organisatoriska strukturen bestäms i viss utsträckning 
såväl av den omgivande rörelsekontexten, som av de rådande politiska, 
sociala och kulturella förhållandena i samhället, men också av rörelsens eget 
ideologiska innehåll.20 De dominerande sociala rörelserna (i detta fall folk-

                                           
16 Analysen av varje enskild rörelse är inspirerad av det försök till syntes som presenteras i 
antologin Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and 
Cultural Framings, Doug McAdam, John D. McCarty & Mayer N. Zald (eds.) (New York, 1996). 
Boken kan sägas vara en sammanfattning av den diskussion som under 1990-talets första hälft 
fördes mellan rörelseforskare på respektive sidor av Atlanten. 
17 Med mobiliseringsstruktur menas: ”... those collective vehicles, informal as well as formal, 
through which people mobilize and engage in collective action.” McAdam, McCarty & Zald, 
”Introduction”, s. 5. 
18 En möjlighet skulle ha varit att ta utgångspunkt i den teoretiska diskussionen kring nätverk. Av 
flera skäl görs inte detta. Källsituationen möjliggör inte en systematisk nätverksanalys. Dessutom 
har det varit angeläget att finna en teoretisk utgångspunkt som kan förena organisatoriska, 
ideologiska och politiska perspektiv. 
19 McCarty och Zald antyder redan i sin numera klassiska artikel entreprenörernas roll för rörel-
sen. Se McCarthy & Zald, ”Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory”, s. 
1215, 1226. 
20 Dieter Rucht, ”The impact of national contexts on social movement structures: A cross-
movement and cross-national comparison”, i Comparative Perspectives on Social Movements: Political 
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rörelserna) bör också ha utövat inflytande över rörelsens organisations-
struktur. Dessutom är det så, vilket kommer att framhållas längre fram, att 
den strategi som rörelsen valt för att realisera sitt projekt är med och formar 
dess organisation.21 

När varje enskild rörelses organisation skall undersökas är det relevant att 
ta upp ett eventuellt beroende av tidigare organisationer. Tesen är nämligen 
den att om det funnits föregångare på området så gynnar det rörelsens 
möjligheter till mobilisering. Organisationen bör, som påpekats ovan, 
relateras till andra organisationer och analyseras i ljuset av begreppsparet 
konflikt/samarbete. Rörelsens finansiering måste dessutom uppmärk-
sammas eftersom ekonomiska resurser är nödvändiga för att en kraftig och 
stark organisatorisk struktur skall kunna byggas upp. Till sist är det också 
betydelsefullt att peka på de kanaler som rörelsen utnyttjade för att sprida 
sitt budskap. Även detta är en del av rörelsens organisatoriska dimension. 
 
 
Att  to lka  och  förändra  
 
Rörelsens idéinnehåll, alltså de tolkningar rörelsen gör av omvärlden, de mål 
som formuleras och de vägar som utpekas för att nå dessa mål, är nödvän-
diga att analysera om förståelse för rörelsens mission skall kunna erhållas. 
Här väcks liv i det numera sällan använda rörelseideologiangreppet.  

Utan värden att värna finns ingen rörelse. De värden som rörelsen bär på 
och de normer som formats utifrån dessa värden, i samspel med rörelse-
kontexten, är att betrakta som rörelsens kärna. Och det är för att förstärka 
vissa, som det upplevs av det kollektiv som deltar i rörelsen, omistliga 
värden som rörelsen överhuvudtaget uppstår. Det är dessa värden som 
bildar rörelsens projekt. Målet kan vara att kämpa för klassernas eller 
könens inbördes lika värde. Man kan agera kollektivt för att värna naturen 
eller djurens rättigheter. För vissa rörelser kan det rent av vara engage-
manget i sig som är målet, utan att de för den skull har för avsikt att i 
grunden förändra samhället och dess sociala struktur.  

Vid mitten av 1980-talet blev det alltmer uppenbart att såväl RM som den 
politiska processmodell som utvecklats ur RM inte i tillräcklig utsträckning 
hade uppmärksammat den ideologisk-kulturella dimensionen. Teorin kring 
tolkningsramar (frames) växte fram närmast som ett svar på detta för-
                                                                                                                        
Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings, Doug McAdam, John D. McCarty & 
Mayer N. Zald (eds.) (New York, 1996). s. 188 ff. 
21 Har man redan tidigare existerande allierade är det inte säkert att rörelsen behöver bygga upp 
en egen organisatorisk struktur. Om faktorer som är med och påverkar organisationsformen, se 
Donatella della Porta & Mario Diani, Social Movements: An Introduction (Oxford, 1999) s. 153-164. 
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hållande. Det sades att en ökad förståelse för rörelsens förmåga att 
mobilisera skulle erhållas om större vikt lades vid den process som pekade 
mot den sociala rörelsens försök att få sin egen konstruerade tolkningsram 
(collective action frame) att sammansmälta med de tolkningsramar, liknande 
omvärldsuppfattningar, som de enskilda individerna var bärare av.22 Under 
senare år har kritik uppstått mot det sätt varpå teorin kring tolkningsramar 
nyttjats i forskningen. Det har sagts att användningen av tolkningsram inne-
burit att det ideologiska perspektivet vid analysen av rörelser blivit ytligt.23 
Tolkningsramen kan vara en del av rörelseideologin men den senare är 
något utöver detta. Ett återinförande av någon typ av ideologibegrepp 
kopplat till rörelse har därför ansetts som önskvärt.24 I denna undersökning 
kommer inte tolkningsram att spela någon framträdande roll. Det huvud-
sakliga skälet till detta är att det egentligen inte är möjligt att i en historisk 
studie närmare studera den mobiliserande sammansmältningsprocessen 
mellan rörelsens och individens tolkningsramar. Källmaterialet för en sådan 
analys finns inte tillgängligt för historikern.25 

Rörelseideologin ger rörelsen stadga och skapar möjlighet att erövra 
önskvärd kontinuitet i verksamheten. Det gör den genom att innehålla de 
mål som rörelsen vill realisera. Rörelseideologin har dessutom en integre-
rande uppgift. Den svetsar samman rörelsen till en enhet. Men rörelseideo-
login fungerar också som legitimeringsgrund då den förklarar varför vissa 
mått och steg är nödvändiga att ta. Allt för att rörelsens mål skall kunna 
realiseras. Rörelseideologin paketeras på ett attraktivt sätt eftersom den är 

                                           
22 Det stora intresset för rörelsernas konstruktion av mening och försök att rama in verkligheten 
vaknade med David A. Snows med fleras artikel från 1986. Denna sammansmältningsprocess 
gavs av Snow och forskarna kring honom benämningen frame-alignment. David A. Snow et al., 
”Frame alignment processes, micromobilization and movement participation”, American 
Sociological Review, 1986:4, s. 464. Se också Robert D. Benford & David A. Snow, ”Framing Pro-
cesses and Social Movements: An Overview and Assessment”, Annual Review of Sociology, 2000:1. 
 23 Pamela E. Oliver & Hank Johnston, ”What A Good Idea! Ideologies and Frames in Social 
Movement Research”, Mobilization: The international journal of research and theory about social movements, 
protest, and collective behaviour, 2000:1, s. 46 f., 51. 
24 Ibid., Kritiken riktas mot tolkningsramsteorin i allmänhet.  
25 För att kunna föra ett djupare resonemang kring tolkningsramar och frame-alignment skulle 
man behöva intervjua anhängare och deltagare till den sociala rörelsen. Det krävs nämligen ett 
inifrånperspektiv för att komma åt denna sammansmältningsprocess. Rörelseideologin kan där-
emot undersökas så som den manifesteras i rörelsetexter. Möjligen är tolkningsram ett mer 
fruktbart angrepp när en avgränsad, direkt kollektiv handling är i fokus. Karin Sennefelt 
använder tolkningsram som en del i sin mobiliseringsinriktade studie av Dalaupproret sommaren 
1743. Se Karin Sennefelt, Den politiska sjukan: Dalaupproret 1743 och frihetstida politisk kultur 
(Hedemora, 2001). Även i denna studie framstår dock begreppet tolkningsram som besvärligt att 
operationalisera. 
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tänkt att äga en mobiliserande kraft, och presentationen av rörelseideologins 
olika delar blir på så sätt uttryck för ett strategiskt handlande.26   

Rörelseideologin ses här som innehållande fyra huvudsakliga teman. 
Dessa teman skall behandlas vid analysen av rörelsetexter.27 
• Historien är ett tema. Den sociala rörelsen har en uppfattning om det 

historiska förloppet och om rörelsens historiska roll. 
• Rörelseideologins integrerande och identitetsskapande funktion är ett andra 

tema. Det handlar främst om att se till hur rörelsen bestämmer ett vi och 
ett dem. I undersökningen kommer fokus emellertid att hamna på de sätt 
som de ledande i rörelsen försöker att konstruera ett vi och ett dem. Att 
undersöka hur den faktiska kollektiva identiteten var utformad är inte 
möjligt. 

• Framtidsvisioner utgör ett tredje tema. Utgångspunkten blir en analys av 
rörelsens beskrivning av samtiden. Därefter undersöks rörelsens norma-
tiva uppfattning om samhällets organisering. Ytterligare en del i detta är 
att se vad rörelsen anser skulle bli konsekvenserna om de föreslagna för-
ändringarna av samhället inte blir av. 

• Förändringsväg är det fjärde temat i rörelseideologin. Detta rör rörelsens 
tankar kring hur de av rörelsen formulerade målen skall uppnås och 
vilken som är ansatspunkten för omvandlingen av samhället. 

 
 
K o l l e k t i v e t  e l l e r  i n d i v i d e n  s o m  s a m h ä l l s f ö r ä n d -
r i n g e n s  k ä l l a   
 
Den förändringsväg eller förändringsstrategi som rörelsen såg framför sig 
bör betraktas som en del av rörelseideologin. Var det så att den valda vägen 
för att åstadkomma förändring påverkade rörelsernas organisation och 
arbetssätt? Denna fråga står i fokus i följande avsnitt. 

I boken Soziale Bewegungen: Ein historisch-systematischer Grundriß (1985) pre-
senterar Joachim Raschke en typologi där ansatspunkten för att åstad-
komma förändring är avgörande för uppdelningen av sociala rörelser i två 
huvudkategorier. Den ena kategorien är maktorienterade rörelser. Dessa 
försöker åstadkomma förändringar inom de politiska och socioekonomiska 

                                           
26 Se Joachim Raschke, Soziale Bewegungen: Ein historisch-systematischer Grundriß (Frankfurt, 1985)     
s. 173. 
27 De tre första punkterna kan sägas vara en sammanställning av de fyra punkter som framhålls i 
artikeln: Lewis M Killian, ”Social Movements”, i Handbook of Modern Sociology, Robert E L Faris 
(ed.) (Chicago, 1966) s. 436. Se även Raschke, s. 168 f. 
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sfärerna av samhället.28 Den andra kategorien utgörs av rörelser som 
koncentrerar sig på att justera de sociokulturella förhållandena, och kan 
betecknas som kulturorienterade, syftande till att förändra samhällets värde-
strukturer. 

Det är nu inte enbart uppfattningen om vilken samhällssfär som rörel-
serna inriktade sig på som skiljer den ena rörelsen från den andra, utan 
också idén om förändringens ansatspunkt. Det som här kallas förändrings-
strategi.29 Om det för en maktorienterad rörelse är kollektivet som är vägen 
fram till förändring, så är det den enskilde individens självreform som är en 
kulturorienterad rörelses lösning.30 Individen och inte kollektivet uppfattar 
den senare som motorn i samhällsförändringen.31 

Att rörelser riktar sig mot olika sfärer av samhället, och ser olika vägar till 
förändring av det samma, ger avtryck i den enskilda rörelsens organisato-
riska struktur. En maktorienterad rörelse arbetar på kollektiv basis – för och 
genom kollektivet. Denna typ av rörelse bör därför ha en god organisatorisk 
struktur, och en administration som kan hålla ordning på och samordna den 
anhängarmässigt stora och kollektivt inriktade rörelsen.32 Förutsättningarna 
är något annorlunda för en kulturorienterad rörelse. Den är inte i lika stor 
utsträckning inriktad på kollektiva aktioner, utan för den är individens själv-
reform central. Eftersom det är en kulturell förändring av de enskilda 
människorna som skapar förutsättningar för förändringen av samhället i 
stort, är det absolut nödvändigt för den kulturorienterade rörelsen att få 
varje anhängares fulla uppmärksamhet och engagemang.33 Kravet på sam-
ordning inom organisationen är däremot mindre än vad som är fallet inom 

                                           
28 Det tycks som om Joachim Raschke systematiserar sin typologi efter de tre subsystem han 
menar finns i samhället, det politiska, det socioekonomiska samt det sociokulturella. Se Raschke, 
s. 110 ff.  
29 Med förändringsstrategi avses helt enkelt det sätt som rörelsen avser att arbeta för att åstad-
komma de önskvärda förändringarna av samhället. Se Killian, ”Social Movements”, s. 434 ff. 
30 Någon egentlig definition av vad han menar med detta görs inte, han nöjer sig med en negativ 
definition. Men det framkommer implicit på andra ställen att han menar att det sociokulturella 
området rör identiteter. Se Raschke, s. 113. 
31 Kollektivet uppfattas här som den eller de grupper som rörelsen säger sig företräda. Det är 
deras kollektiva intressen som rörelsen avser att förvalta. Se Raschke, s. 228-231. Om arbetar-
rörelsen var den typiskt maktorienterade rörelsen under den industriella fasen så var livsreform-
rörelsen dess kulturorienterade motsvarighet, påstår Raschke. Ibid., s. 112. Eva Barlösius håller 
inte riktigt med. Hon menar att livsreformrörelsens homogena sociala struktur antyder att 
rörelsen inte enbart spelade en kulturell funktion för sina medlemmar, utan att det även fanns 
andra intressen inblandade. Se Eva Barlösius, Naturgemässe Lebensführung: Zur Geschichte der Lebens-
reform um die Jahrhundertwende (Frankfurt, 1997) s. 17. 
32 Organisationen påverkades också enligt Raschke av att arbetarrörelsen vände sig till en resurs-
svag grupp där kollektiva aktioner kunde uppväga bristen på resurser (resurser tolkat som kapital, 
utbildning, tid eller egentligen allt som kan förbättra rörelsens mobiliseringskraft). Se Raschke, s. 
226 f. 
33 Ibid., s. 228, 231, 274. 
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den maktorienterade rörelsen. Enligt Raschke resulterar detta i att en 
kulturorienterad rörelse ofta erhåller en organisatoriskt sett mer associativ 
prägel.34 

Det kan tyckas som om typologiseringen är alltför schematisk och att den 
inte tar hänsyn till rörelsernas dynamik. Det är dock viktigt att vara med-
veten om att ingen rörelse är homogen. Arbetarrörelsen, vilken kan 
betecknas som maktorienterad, bär på kulturorienterade drag.35 Det om-
vända gäller för den vegetariska rörelsen, som sin kulturorienterande inrikt-
ning till trots inte enbart förespråkade en individuell förändringsstrategi. Det 
fanns också en social-politisk aspekt hos rörelsen. I diskussionen kring 
förändringsstrategi handlar det därför inte om ett antingen eller utan om 
vilken fot rörelsen sätter ned först.  

Typologin är ett analytiskt redskap som aktualiserar viktiga frågor. Att 
rörelser har olika ansatspunkter och strategier för förändringen av samhället 
är en bra utgångspunkt för en problematisering av rörelserna. Typologin 
kan, när den fogas in i den redan tidigare presenterade teoretiska dis-
kussionen kring sociala rörelser, bidra till att öka förståelsen kring 
rörelsernas mobiliseringsproblem och interna arbete. Den kan också ge en 
förklaring till eventuell inre splittring. 
 
 
Pol i t ik  och  soc ia l  röre lse  
 
Att relatera sociala rörelser till det politiska systemet upplevs i många fall 
som naturligt. En förändring av mer strukturell karaktär är för de flesta 
rörelser nödvändig för att deras idéer skall kunna realiseras. Ett sätt att 
åstadkomma detta är genom politiska reformer. 

Sedan 1980-talet, då den politiska processmodellen började vinna allt 
större stöd inom forskningen, har begreppet politisk möjlighetsstruktur 
tonat fram som ett centralt begrepp. Detta begrepp har av Sidney Tarrow, 
en av de mer framträdande rörelseforskarna, givits följande definition: 
 

By political opportunity structure, I mean consistent – but not necessarily 
formal or permanent – dimensions of the political environment that pro-
vide incentatives for people to undertake collective action by affecting their 
expectations for success or failure.36 

                                           
34 Ibid., s. 226. 
35 Ibid., s. 114 f. Det finns delar av arbetarrörelsen där det kulturella draget är särskilt fram-
trädande som till exempel inom ABF. För arbetarrörelsens kulturella ambition se till exempel 
Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren: Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 
(Stockholm, 1988). 
36 Tarrow, Power in Movement, s. 85. 
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Med stöd av detta begrepp önskar Tarrow etablera en förklaring, en utlö-
sande faktor, till sociala rörelsers uppkomst.37 Indirekt bidrar begreppet till 
att förklara rörelsernas agerande i relation till politiken. Deras möjligheter 
påverkas av förskjutningar inom det politiska systemet. Att det sedan finns 
andra faktorer och orsaker till att en social rörelse uppstår är en annan sak. 
Den politiska möjlighetsstrukturen kan endast bidra med en delförklaring. 
För att skapa möjligheten till en bredare och mer allsidig förklaring måste 
organisatoriska och ideologiskt-kulturella perspektiv inkluderas.38 

Svårigheterna med begreppet politisk möjlighetsstruktur har alltmer 
kommit att uppmärksammas. Röster har bland annat höjts för att begreppet 
blivit för allmänt definierat och därmed i princip oanvändbart som led i en 
förklaringsprocess. Det har använts på för många olika sätt.39 I denna studie 
är det därför tänkt att politisk möjlighetsstruktur främst skall fungera som 
utgångspunkt för diskussionen kring den sociala rörelsens relation till det 
politiska systemet. Begreppet politisk möjlighetsstruktur hjälper nämligen till 
att rikta in det empiriska arbetet, då det pekar mot vilka frågor som skall 
ställas till materialet. Politisk möjlighetsstruktur får inte ses som ett objektivt 
begrepp. Man måste skilja mellan de objektiva strukturella förändringarna av 
det politiska systemet och rörelsens upplevelse av situationen. Det verkligt 
intressanta är inte det faktiska utan det upplevda. Uppfattar rörelsen, där 
rörelseentreprenörerna är centrala, att det finns politiska möjligheter utgör 
detta i sig incitament för att agera mot det politiska systemet. Sidney Tarrow 
pekar på ett antal variabler som han anser är centrala för att bestämma den 
politiska möjlighetsstrukturen.40 

 
1. Möjlighet och öppenhet för marginalgrupper i samhället att delta i 

och därmed ha potentiell chans att påverka beslutsfattandet i sam-
hället. System där öppenhet och slutenhet blandas ger enligt Tarrow 
de främsta förutsättningarna till mobilisering. 

                                           
37 Begreppet har sitt ursprung hos Peter K. Eisinger, ”The conditions of Protest Behavior in 
American Cities”, The American Political Science Review, 1973:1. Hos Eisinger var den geografiska 
dimensionen central. Sidney Tarrow lyfter istället fram den kronlogiska aspekten. Begreppet 
används därför inte för att förklara var utan när.  
38 McAdam, McCarty & Zald, ”Introduction”, s. 7 f. 
39 Dough McAdam framhåller att det är viktigt att hålla fast vid en tydlig och väl avgränsad defi-
nition av begreppet. Risken är annars stor att man låter den politiska möjlighetsstrukturen 
innefatta många olika aspekter. Resultatet blir då ett analytiskt otillräckligt begrepp. Dough 
McAdam, ”Conceptual origins, current problems, future directions”, i Comparative Perspectives on 
Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings, Doug McAdam, 
John D. McCarty & Mayer N. Zald (eds.) (New York, 1996) s. 24. För de problem som finns 
med begreppet politisk möjlighetsstruktur se också della Porta & Diani, s. 223 f. 
40 Sidney Tarrow, ”Kollektives Handeln und Politische Gelegenheitsstruktur in Mobilisierungs-
wellen: Theoretische Perspektiven”, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologi, 1991:4,          
s. 652. 
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2. Banden mellan de politiska partierna och deras väljargrupper i sam-
hället påverkar den politiska stabiliteten, vilken är med och formar 
den politiska möjlighetsstrukturen. 

3. Inflytelserika anhängare stimulerar mobilisering i slutna samhällen 
4. Splittrade eliter kan öppna möjligheter för resurssvaga grupper att 

med hjälp av medlemmar ur eliten göra sina röster hörda. 
 
Den politiska möjlighetsstrukturen, eller egentligen de politiska möjligheter 
som rörelsen erbjuds, alternativt själv skapar, måste av nödvändighet stu-
deras utifrån sitt historiska sammanhang.41 Den under 1900-talets första 
decennier alltmer utbredda rösträtten ändrade förutsättningarna för det 
politiska beslutsfattandet i Sverige. Partiernas tidigare etablerade allianser 
bröts upp när nya grupper i samhället fick möjlighet att delta i de allmänna 
valen. Demokratiseringen var en process som i grunden justerade den poli-
tiska strukturen i det svenska samhället, varför rörelsens politiska agerande 
måste relateras till denna utveckling.  

En annan grundläggande aspekt är att undersöka rörelsens principiella in-
ställning till att verka politiskt. I detta ligger till exempel att uppmärksamma 
om rörelsen uppfattar politiken som en möjlig väg att förverkliga sina olika 
projekt och mål. Studien kommer därför mycket att handla om relationen 
mellan rörelse och det politiska systemet. Rörelsens förmåga att vinna stöd 
hos systemet undersöks, liksom de strategier den använder för att påverka 
dem som redan hade tillträde till det politiska systemet. Att peka på det be-
mötande som rörelsen fick av de politiska aktörerna blir även det en del av 
analysen. 
 
 
Tre  teoret iska  prob lemområden samverkar  
 
Ambitionen har hela tiden varit att undersökningen skall förena olika rörel-
separadigm.42 En extern ansats skall kombineras med en intern. Tre 
problemområden har lyfts fram, vilka alla har hävdats vara viktiga för att 
rörelserna skall kunna förstås. Det första området rör rörelsernas organisa-
tion och mobiliseringsstruktur. Det andra problemområdet handlar om 
rörelsernas ideologiska dimension. Med det avses rörelsernas tolkningar av 
omvärlden och tankar kring möjliga vägar att åstadkomma samhällsföränd-
ringar. Politiken är ett tredje problemområde, och då mer specifikt rörelser-

                                           
41 Man kan även tala om politiska möjlighetsfönster i den politiska strukturen vilka kan stängas 
lika plötsligt som de öppnas. En debatt i riksdagen, eller ett enskilt beslut på kongressen eller i 
riksdagen, kan utgöra ett sådant fönster genom vilket den sociala rörelsen eventuellt kan ta sig in 
i det politiska systemet. För begreppet politiskt möjlighetsfönster se Gamson & Meyer, s. 277 f. 
42 Jämför Magnus Boström, Miljörörelsens mångfald (Lund, 2001). 
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nas relation och attityd till det politiska systemet. Dessa tre problem-
områden bildar tillsammans den mer empiriskt förankrade teori från vilken 
studien är tänkt att ta sin avstamp. 

Det har i tidigare avsnitt påpekats att sociala rörelser kan vara av olika 
slag. Vissa rörelser önskar åstadkomma samhällelig förändring genom att 
erövra institutionell makt. Detta kan göra dem politiskt orienterade. Andra 
rörelser har istället bestämt individuell självreform som ansatspunkten för 
samhällsförändringen och ägnar därför mindre kraft åt att direkt påverka det 
politiska systemet. Tanken på en individuell självreform som grund för 
samhällsförändring återfinns hos de fyra rörelser som analyseras i denna 
studie. Någon av rörelserna trycker särskilt hårt på detta medan andra gör så 
i något mindre utsträckning. Likaså återfinns det en politisk dimension hos 
rörelserna, men graden av politiskt intresse skiljer dem åt.43 Rörelsernas 
heterogenitet är ett argument för att den teoretiska ramen skall vara flexibel. 
Relationen mellan teorins tre problemområden är inte en gång för alla given 
utan måste anpassas efter studieobjektet. 

Den sociala rörelsen bör ju betraktas ur ett konfliktperspektiv. Den kon-
kurrerar med andra rörelser om möjligheten att med hjälp av medlemmar av 
det politiska systemet och/eller genom anhängares förändrade beteende ges 
chansen att förverkliga rörelsens egen variant av det goda samhället. De 
konkurrerande rörelserna kan utifrån den enskilda rörelsens perspektiv be-
tecknas som motrörelser.44 I detta tillstånd av konkurrens blir det naturligt 
att betona de sociala rörelsernas, rörelseorganisationernas och framförallt 
rörelseentreprenörernas strategiska tänkande och handlande. Organisa-
tionen och rörelseideologin betraktas som verktyg för att mobilisera an-
hängare och för att påverka medlemmarna av det politiska systemet (om nu 
detta är avsikten). Det sker också en interaktion mellan de tre problem-
områdena. Till exempel färgar de mer stabila delarna av den politiska 
möjlighetsstrukturen av sig på organisationen. En öppen politisk möjlighets-
struktur gynnar sociala rörelser som är mer institutionaliserade, som har en 
organisation och repertoar som påminner om de politiska partiernas.45 Idén 
här är enkel; den sociala rörelsen söker den organisation som är mest 

                                           
43 Rörelsens politiska orientering har en tendens att korrelera med tanken på självreform som 
förändringsstrategi. Samtidigt är det inte nödvändigt att maktorienterade rörelser, med kollektiv 
förändringsstrategi, agerar snävt politiskt. Ett mer fackligt inriktat arbete skulle kunna ge samma 
resultat. 
44 Motrörelser som med i stort sett samma problem i blickpunkten, men kanske med en annan 
politisk ståndpunkt, lanserade andra idéer och lösningar än de som rörelsen med dess rörelse-
organisation själv förde fram. En diskussion kring motrörelser förs i David S. Meyer & Suzanne 
Staggenborg, ”Movements, Countermovements, and the Structure of Political Opportunity”, 
American Journal of Sociology, 1996:6, s. 1630 f. 
45 Rucht, s. 192. 
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effektiv för tillfället. Samtidigt är den sociala rörelsens organisation och 
repertoar ett uttryck för den levande rörelseideologin. Organisationen pekar 
mot rörelsens kollektiva identitet.46 Rimligen påverkar rörelseideologin den 
organisatoriska strukturen i vissa lägen. Låt säga att det hos en social rörelse 
finns en utarbetad kritik mot hur maktfördelningen ser ut i det rådande 
samhället. Då förefaller det inte otroligt att den sociala rörelsen försöker 
organisera sig så att rörelsens egen organisatoriska struktur stämmer överens 
med de ideal som den själv propagerar för. Den sociala rörelsen kan på 
detta sätt betraktas som en miniatyr av det samhälle den försöker förverk-
liga. Relationen mellan organisationens egen ”självstyrande” rationalitet och 
rörelseideologin är något som problematiseras i denna studie. Frågan är vad 
som händer när dessa hamnar på kollisionskurs med varandra. 

Utifrån de tre problemområden som utkristalliserats vid diskussionen 
kring ett empiriskt teoretiskt perspektiv ges möjlighet att formulera forsk-
ningsfrågor. De bildar tillsammans det verktyg med vars hjälp undersök-
ningen kan genomföras. 
 
Organisation och rörelse: 
Inom ramen för detta problemområde kan en rad olika forskningsfrågor 
formuleras vilka främst inriktar sig på organisationens struktur, rörelseent-
reprenörernas organisatoriska överväganden samt organisationens roll i mo-
biliserandet av anhängare och medlemmar. Organisationens finansiering och 
hur dessa resurser användes är en del av detta. En annan är att relatera 
rörelsen till andra rörelser och rörelseorganisationer, att sätta rörelsen i sitt 
rörelsesammanhang och studera den ur ett konfliktperspektiv. Dessutom är 
det tänkt att rörelsens uttryck av kollektivt handlande skall behandlas, det 
vill säga på det sätt rörelsen kommunicerar sina idéer med omvärlden för att 
rörelsens projekt skall realiseras. Det gäller också avslutningsvis att se vilka 
andra formella eller informella mobiliseringsstrukturer rörelseorganisationen 
anknöt till för att underlätta mobiliseringsprocessen. 
 
Att tolka och förändra: 
I centrum för uppmärksamheten under detta problemområde hamnar 
rörelsens ideologiska innehåll, dess projekt. Som framhållits blir rörelse-
ideologin och de dimensioner som kan urskiljas i detta begrepp viktiga för 
analysen. Det rör rörelsens bild av historien, samtiden och framtiden, men 

                                           
46 Elisabeth S. Clemens, ”Organizational form as frame: Collective identity and political strategy 
in the American labor movement, 1880-1920”, i Comparative Perspectives on Social Movements: Political 
Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings, Doug McAdam, John D. McCarty & 
Mayer N. Zald (eds.) (New York, 1996) s. 209 f. 
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också rörelsens konstruktion av ett vi och ett dem samt var rörelsen lokali-
serade ansatspunkten för förändringen av samhället.   
 
Politik och social rörelse:  
Problemområdet rör relationen mellan den sociala rörelsen och det politiska 
systemet med dess olika aktörer. Rörelsens attityd till politiken och arbete 
för att påverka är frågor som måste belysas. Det är också aktuellt att se till 
medlemmarna av det politiska systemet och deras bemötande av rörelsen.            
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Kapitel 3 
 
 
 

Att mötas och röras 
Den värmländska ungdomsrörelsen under 1900-talets 

första decennier 
 
 
Det var vid midsommartid 1906 som Jenny Bergqvist för första gången såg 
Johan Hansson. Hon satt på tåget på väg mot det tredje stora värmländska 
ungdomsmötet, som detta år skulle hållas i Säffle. Johan Hansson satt lite 
längre bort i samma vagn, och även om de inte talades vid lade Jenny 
Bergqvist ändå märke till honom. Det var en allvarlig ung man iklädd basker 
och slängkappa hon såg, en man som gav sken av att tillhöra samtidens 
avantgarde. Han tycktes vara på mötet i Säffle snarare som observatör än 
som deltagare, för ingenstans syntes han i mötets danser och lekar. Själv 
deltog Jenny Bergqvist fullt ut i ungdomsmötets olika upptåg. Det var inte 
heller första gången som hon besökte ett värmländskt ungdomsmöte. Hon 
hade också varit med om premiärmötet 1904 i Filipstad, då som nu i säll-
skap med sin yngre syster Klara. Systrarna Bergqvist var drivande i den 
ungdomsförening som hade startats hemma i Nyttorp.1 Vid denna tid 
drömde Jenny Bergqvist om ett ungdomens hus där de unga i bygden kunde 
samlas, något som dock stannade vid en dröm. Säfflemötet blev inte det 
sista möte som Jenny Bergqvist och Johan Hansson bevistade. Men vid 
senare besök var de inte där så mycket för att kasta sig ut i mötets lekar som 
för att sprida information om jordvärdereformens nödvändighet.  

Ungdomsrörelsen har den rörelse kallats som uppstod kring sekelskiftet 
1900 i Sverige och som hade sin glansperiod under 1900-talets första 
decennium. Målgruppen för rörelsen var just ungdomar och dessa utgjorde 
troligtvis en stor andel av besökarna på de landskapsövergripande mötena, 

                                           
1 Bergqvist, ”Uppteckning”, s. 1, privat förvar. Harald Vadman, ”Två ungdomsmöten”, Siljan 
1905-04-28. Artikeln infördes först i Karlstads-Tidningen. Jennys yngre syster Klara Bergqvist, som 
också var aktiv i ungdomsföreningen, fungerade som lekledare på ungdomsmötet i Säffle. Jenny 
Bergqvist var aktiv inom IOGT, den egna ungdomslogen var ”Åt Sverige”. Jenny Bergqvist in-
gick i den ungdomskommitté som den värmländska distriktslogen för IOGT inrättade 1906. 
Hon var medlem av kommittén 1906, 1908 och 1909. Klara Bergqvist var medlem 1907 och 
1910. Se protokoll från distriktslogens årsmöten, 1906-06-04 §25, 29; 1907-05-20 §15; 1908-06-
08 §34; 1909-05-31 §38; 1910-05-15 §29. Års- och medlemsmötesprotokoll 1895-1910, AI:2, 
Värmlands distrikt, IOGT, Folkrörelsernas arkiv för Värmland (FAS). 
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vilka likt mötet i Säffle 1906 kunde samla tusentals människor. På mötena 
träffades man för att hylla ungdomen, nationen, hembygden och naturen.  

Ungdomsrörelsen var en del av det svenska sekelskiftessamhället med 
dess upplevt starka omformningstryck som bland annat innebar att sven-
sken i större utsträckning blev urban och samtidigt mindre självhushållande. 
Missnöjet med livet i staden, den industriella produktionen och det interna-
tionella kapitalets makt var något som kanaliserades genom ungdoms-
rörelsen. Ur detta ogillande uppstod en idé om ett annat samhälle, vilket på 
viktiga punkter skilde sig från det framväxande industrisamhället. I Värm-
land, men också i andra delar av landet, kom rörelsen att vara associerad 
med godtemplarrörelsen. 

Detta kapitel kommer att behandla organisationen bakom den värm-
ländska ungdomsrörelsen. Rörelsens projekt, som det tonade fram hos 
rörelsens ledande, är även det en aspekt som uppmärksammas. Det är också 
angeläget att skärskåda och karakterisera rörelsens relation och attityd till 
politiken. I detta fall är det dessutom relevant att lyfta fram den värm-
ländska ungdomsrörelsens betydelse som arena för andra moderniserings-
kritiska rörelser. 

Ungdomsrörelsen och ungdomsmötena var som antytts inte en avgränsad 
värmländsk företeelse. Liknande möten hölls på andra platser och rörelsen 
var spridd över stora delar av landet. Särskilt berömda för eftervärlden har 
mötena och rörelsen i Dalarna blivit, men det är också viktigt att uppmärk-
samma alla de mindre sommar- och hembygdsfester som under skiftade regi 
hölls vid denna tid.2  

Ungdomsmötena och ungdomsrörelsen har givits ett allt större utrymme 
inom den svenska forskningen. Ett exempel på detta är Maria Björkroths 
avhandling i museologi Hembygd: I samtid och framtid 1890-1930 (2000) där 
ungdomsrörelsen i Dalarna behandlas. Det är emellertid inte en framställ-
ning av rörelsen i största allmänhet hon gör, utan hon avgränsar sig till att 
behandla ungdomsrörelsens betydelse för formeringen av hembygd och 
hembygdsvård. Annars har gärna ungdomsrörelsens del i konstruktionen av 
en nationell medvetenhet lyfts fram. Det ansågs inom rörelsen att 
ungdomen, som vid denna tid fick symbolisera framtiden, skulle ta aktiv del 
i formandet av det nya Sverige. Detta perspektiv är framträdande hos 
Henrik Berggren i dennes avhandling Seklets ungdom: Retorik, politik och 
modernitet 1900-1939 (1995).3 Berggren menar att ungdomsrörelsen kan för-

                                           
2 Edquist, s. 173 f.; Se också Maria Björkroth, Hembygd: I samtid och framtid 1890-1930 (Umeå, 
2000) s. 85, 243 (not 6). 
3 Gustav Näsström, Dalarna som svenskt ideal (Stockholm, 1937) s. 199-223. Detta är också ett 
tema hos Staffan Björck. Se Björck. 
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knippas med födelsen av en ny svenskhet.4 Utan att gå i polemik med 
Berggren kommer den nationella tematiken att spela en underordnad roll i 
denna studie. Här genomlyses och diskuteras främst ungdomsrörelsens 
moderniseringskritiska dimension. 

Det kan ifrågasättas om ungdomsrörelsen verkligen är att beteckna som 
en rörelse. Henrik Berggren väljer till exempel att kalla rörelsen för den ”s.k. 
ungdomsrörelsen”, eftersom han menar att den aldrig blev den breda sociala 
rörelse som det var tänkt.”5 Faktum är också att oberoende lokala 
ungdomsföreningar endast bildades i begränsad omfattning.6 Ungdoms-
rörelsen erhöll aldrig en fast och självständig organisatorisk bas, utan de 
stora ungdomsmötena förblev ungdomsrörelsens konkreta uttryck. Men när 
tusentals människor samlas till möten vid midsommartid för att under flera 
dagar hylla allt det som hörde ungdomsrörelsen till, måste det då inte 
uppfattas som en massiv manifestation av kollektiv handling? I den teo-
retiska diskussionen i kapitel två kring sociala rörelser påpekades att just den 
kollektiva aktionen är en central del i det som avses som social rörelse. För 
den resurssvaga rörelsen är just kollektivets insats det kanske kraftfullaste 
vapnet för att påverka sin samtid. Om mötenas storlek är en anledning att se 
detta som en rörelse så är mötenas regelbundenhet en annan. Detta gäller 
särskilt den värmländska rörelsen. Dessutom får man aldrig förledas att tro 
att rörelse och organisation är identiska med varandra.  

Samuel Edquist har föreslagit beteckningen ungdomsmötesrörelse efter-
som, som påståtts ovan, få formellt självständiga organisationer bildades. 
Det är också svårt, hävdar han, att skilja ut ungdomsrörelsen från nykter-
hetsrörelsen. Därtill skall läggas, menar Edquist, att ungdomsrörelse var ett 
samlingsnamn på alla ungdomsförbund vid denna tid.7 I detta kapitel nyttjas 
dock termen ungdomsrörelse, men då avgränsad till den värmländska ung-
domsrörelsen. Med det åsyftas den rörelse som uppstod kring ungdoms-
mötena och det fåtalet ungdomsföreningar som bildades i Värmland. 
Motivet till att hålla fast vid denna beteckning är att ungdomsrörelse var den 
samtida och invanda beteckningen. Att det sedan inte blev så mycket av 

                                           
4 Henrik Berggren, Seklets ungdom: Retorik, politik och modernitet 1900-1939 (Stockholm, 1995) s. 61, 
65 ff. 
5 Ibid., s. 55. 
6 På vissa platser i Sverige, som i Östergötland, uppstod organisationer men dessa vann inga 
större medlemsskaror. Berggren, s. 55. Se också Harald Vadman, ”Två ungdomsmöten”, Siljan 
1905-04-28. 
7 Edquist, s. 173 f. Henrik Berggren framhåller däremot, liksom Gustaf Näsström gjort före 
honom, att man inte kan se ungdomsrörelsen som en direkt avläggare till eller del av nykterhets-
rörelsen. Ungdomsrörelsen var en egen rörelse och den formulerade sitt eget program. Se 
Berggren, s. 67; Näsström, s. 205 f. Det kanske den också var till att börja med, men efterhand 
kom ungdomsrörelsen i alla fall i Värmland att inkorporeras i IOGT. 
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rörelsen och att den därför, och särskilt på en analytisk nivå, kan kallas för 
en ungdomsmötesrörelse, närstående nykterhetsrörelsen, får i fortsättningen 
ses som underförstått.  

Källmaterialet för undersökningen är dels hämtat från IOGT:s 
distriktsloge i Värmland, dels från den frisinnade Karlstads-Tidningen som 
lämnade fylliga rapporter från de värmländska ungdomsmötena. De två 
materialtyperna utnyttjas på lite olika sätt. Det otryckta materialet används 
främst för att ge en bild av de organisatoriska strävandena bakom rörelsen 
medan tidningen utgör grunden för diskussionen kring rörelseideologin så 
som den konstruerades av rörelsens ledande personligheter.  

Den svenska ungdomsrörelsen var i ett europeiskt sammanhang inget 
isolerat fenomen. Tyskland, Norge och Finland var andra länder där ung-
domen slöt sig samman vid denna tidpunkt. Med dessa rörelser gavs ung-
domen en symbolisk betydelse. Begreppet ungdom sammankopplades med 
utveckling och framtid.8 

Omtalad är den tyska ungdomsrörelsen.9 Den föddes 1896 i Steglitz, då en 
by strax utanför Berlin, när en grupp skolelever började genomföra vand-
ringar i det omkringliggande landskapet. Denna första grupp fick efterföljare 
i övriga delar av Tyskland men också i tysktalande länder som Österrike och 
Schweiz.10 Grupperna kom att kallas för Wandervögel. I den rörelse som 
snart utvecklades togs avstånd från det framväxande tyska industrisamhället 
och idéer som positivism, scientism och rationalism attackerades.11 Rörelsen 
var inte revolutionär i den bemärkelsen att den önskade spränga det 
wilhelminska samhället sönder och samman för att lämna plats för ett annat 
samhälle. Revolten riktade sig istället mot vuxenvärlden. Rörelsen blev en 
arena för ungdomarna, där de fick möjlighet att forma sina egna kulturella 
uttryck. Ungdomarna skrev egna sånger och började klä sig på ett särskilt 
sätt för att markera sin inbördes samhörighet.12 Anhängarna till rörelsen 
hämtades, liksom fallet var för andra så kallade reformrörelser i Tyskland 
vid denna tid, från en urban medelklass. Politiskt sett ville den framstå som 

                                           
8 Winfred Mogge, ”Jugendbewegung”, i Handbuch der deutschen Reformbewegungen 1880-1933, Dieter 
Kerbs & Jürgen Reulecke (hg.) (Wuppertal, 1998) s. 181 ff.; Berggren, s. 49. 
9 När den tyska ungdomsrörelsen skall behandlas är det viktigt att väga in de demografiska för-
hållandena. Under det dryga halvsekel som följde efter den tyska nationens enande fördubblades 
befolkningen. Särskilt kraftig var nativiteten under 1880- och 90-tal, vilket innebar att Tyskland 
vid seklets inbrott bokstavligen var en ung nation och att rörelsen därmed hade många 
potentiella anhängare. Se Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte: Dritter Band; Von der 
Deutschen Doppelrevolution zum Beginn des Ersten Weltkrieges: 1849-1914 (München, 1995) s. 489, 494. 
10 Peter D. Stachura, The German Youth Movement 1900-1945: An Interpretative and Documentary 
History (London, 1981) s. 32. 
11 Ibid., s. 14. 
12 Ibid., s. 18. 
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neutral, men en konservativ grundton genomsyrade ändå rörelsen.13 Den 
tyska ungdomsrörelsen var organisatoriskt splittrad, men ett ambitiöst 
försök att ena rörelsen gjordes i samband med det numera mytomspunna 
mötet vid Hohen Meissner i oktober 1913. Vid mötet (som bevistades av så 
väl Max Weber som koloninspiratören Franz Oppenheimer) bildades 
sammanslutningen Freideutsche Jugend. Tanken var att denna organisation 
skulle fungera som en paraplyorganisation för alla de olika grupperna. Ung-
domsrörelsen fortsatte dock att vara tämligen splittrad,14 och i samband med 
det nazistiska maktövertagandet 1933 gick rörelsen in i en ny fas.15 

Att den tyska ungdomsrörelsen utövade direkt påverkan på den svenska 
ungdomsrörelsen finns det inget som tyder på. Det gjorde däremot de ung-
domsrörelser som uppstod i de övriga nordiska länderna. Av särskilt 
intresse är här den norska ungdomsrörelsen. I Norge bildades de första ung-
domslagen eller föreningarna omkring 1870. Dessa hade upplysning, bild-
ning och nationalism som centrala punkter på programmet. Till skillnad från 
den svenska rörelsen var ungdomsrörelsen i Norge mycket av en gräsrotsrö-
relse där organiseringen skedde underifrån.16 Ungdomsrörelsens starka 
fästen var ”fjell- och fjord-Norge” men även i området kring Kristiania var 
ungdomsrörelsen väl utvecklad.17 1896 grundades den nationellt syftande 
organisationen Noregs Ungdomslag. Initiativet till denna sammanslutning togs 
av ungdomar från radikala kretsar i Kristiania och har i forskningen tolkats 
som en frukt av det sena 1800-talets misslyckade unionsförhandlingar. 
Noregs Ungdomslag stod mycket nära Venstre, de var frisinnade eller 
frilynte och utgjorde ett instrument i den politiska kampen.18 Den 
lyckosamma organiseringen av de norska ungdomarna blev en inspirations-
källa för värmlänningarna på andra sidan gränsen. Harald Vadman talade på 
det värmländska ungdomsmötet i Filipstad 1904 över ämnet ”Norge och 
dess ungdomsrörelse”.19 Ledande företrädare för den norska ungdoms-
rörelsen deltog också på möten i såväl Dalarna som Värmland. På 

                                           
13 Mogge, s. 182 f.; Stachura, s. 14, 20, 29. 
14 Stachura, s. 32; Mogge, s. 185. 
15 Stachura, s. 117. 
16 Se Ali Nordgren, ”Ungdomens mål och medel”, Siljan 1905-07-14. Nordgren var ordf. i 
Östergötlands ungdomsförbund. 
17 Mona Klippenberg, Ei ny ætt med större tru: Frilynte ungdomslag i Inntrøndelag 1870-1905, Hoved-
fagsoppgave i historie, Universitet i Oslo, 1996, s. 133. Se också kartan över ungdomslagens 
geografiska spridning på s. 134. 
18 Ibid., s. 31 f. 
19 Oscar Stjerne, ”Ungdomsmötet i Filipstad”, Karlstads-Tidningen 1904-06-27. Se också ”Dalarnas 
tredje ungdoms- och nykterhetsmöte i Hedemora 23-25 1905”, Siljan 1905-06-09, och Werner 
Steinsland, Den frisinna ungdomsrørsla til skiping av Noregs Ungdomslag, Hovedopgåve i historie, 
Universitet i Bergen 1981. 
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Hedemoramötet 1905 talade till exempel Peder Svendsen som var en av 
centralfigurerna inom den norska ungdomsrörelsen. 
 
 
IOGT tar  in i t ia t ivet :  Den värmländska  ung-
domsröre lsens  föde lse  och  organisat ion  
 
Det första svenska större ungdomsmötet arrangerades av de jämtländska 
godtemplarna på Rödön 1898. Mötet samlade 4 000 deltagare. Ett resultat 
av mötet blev bildandet av Jämtlands läns ungdomsförbund. Inspirationen till så 
väl mötet som förbundets bildande kom från Norge och Finland.20 Annars 
har i historiografin kring den svenska ungdomsrörelsen ungdomsmötet i 
Rättvik 1903 lyfts fram. Ett möte som provinsialläkaren på orten, nykter-
hetsvännen och tillika organiserade vegetarianen Anders Lindwall tog 
initiativ till.21 De följande åren hölls välbesökta möten i Dalarna, men också 
i Östergötland och inte minst i Värmland. Det har påståtts att mötenas hög-
konjunktur varade fram till storstrejksåret 1909.22 De värmländska ung-
domsmötenas historia är emellertid betydligt längre än så. Det första 
värmländska ungdomsmötet hölls som redan nämnts i Filipstad under mid-
sommarhelgen 1904. På mötet talade bland andra chefen för IOGT:s 
distriktsloge i Värmland, Harald Vadman, och redaktören för Karlstads-Tid-
ningen Mauritz Hellberg. Huvudtalaren vid mötet var dock storgårdsför-
fattaren och senare initiativtagaren till Brunnsviks folkhögskola Karl-Erik 
Forsslund, som med sin fräna samtidskritik var en av ungdomsrörelsens 
verkliga idégivare. Under de år som följde arrangerades ungdomsmöten i 
Arvika, Säffle, Ransäter, Sunne med flera platser. Mötet 1904 utgjorde 
början på en nästan 50-årig tradition och fram till i varje fall första 
världskriget deltog stora skaror på mötena.23 Riktigt hur stora är svårt att av-
göra eftersom några exakta uppgifter om deltagarantal inte finns bevarade.24 
De siffror som trots allt finns tyder på att det första decenniets möten 
samlade omkring 4 000-6 000 deltagare vardera.25 
                                           
20 Näsström, s. 204.  
21 Ernst Liljedahl, ”Dalarnes Ungdomsrörelse: Några intryck från Leksand”, Social tidskrift, 
1904:7, s. 218. 
22 Se Berggren, s. 60, 66. 
23 Det sista ungdomsmötet arrangerades 1947. Se Carl Axelson, ”De värmländska ungdoms-
mötena”, i Värmland vår hembygd 3 (1959). 
24 Det är tyvärr omöjligt att utifrån de inkomster som IOGT inkasserade från mötena säga något 
om antalet deltagare då det sällan angavs hur mycket som inkommit från försäljningen av 
mötesmärken eller entréavgifter. Biljetterna betingade också olika pris beroende på om man av-
såg att delta under en dag eller under hela möteshelgen.  
25 Se till exempel Oscar Stjerne, ”Värmländska ungdomsmötet i Arvika 1905: Intryck och epi-
soder”, Karlstads-Tidningen 1905-06-26. 

 60



 

E f t e r  v i s s  t v e k a n  e n  n y k t e r  o r g a n i s a t i o n   
 
Den värmländska ungdomsrörelsen var en rörelse utan eget huvud där ung-
domsmötena fick manifestera rörelsen. Det var ett förhållande påpekades av 
den värmländske poeten och journalisten Oscar Stjerne när han 1908 redo-
gjorde för den värmländska ungdomsrörelsens verksamhet i Social tidskrift. 
Stjerne var, som det kommer att visa sig, en av de mer framträdande gestal-
terna på ungdomsmötena. 
 

Bakom de värmländska ungdomsmötena står ingen organiserad ungdoms-
rörelse. De äro fullt fria till sin läggning. Står där en förening bakom, så är 
det en utan namn och utan skrivna stadgar, men med ett enda allom-
fattande syfte: upplysning, framåtskridande och sund livsglädje, och till den 
föreningen får man räkna all Värmlands vakna ungdom.26 

 
Riktigt så lösligt organiserad var nu inte ungdomsrörelsen i Värmland. 
Snarare ägde den en fastare organisatorisk struktur än många andra samtida 
regionala ungdomsrörelser. Bakom de värmländska ungdomsmötena stod 
nämligen distriktslogen för IOGT i Värmland. Initiativtagare till den värm-
ländska ungdomsrörelsen var distriktstemplaren Harald Vadman. Det var 
Vadman som drog upp riktlinjerna för den värmländska ungdomsrörelsens 
mission. Han bestämde mötesprogrammet, bjöd in talare och ledde det 
praktiska arbetet inför mötena. Harald Vadman var mötenas och rörelsens 
”kung”. 

Till distriktslogemötet med Värmlands IOGT pingsten 1901 inkom 
Vadman med en motion syftande till att distriktslogen skulle ställa sig posi-
tiv till ungdomsrörelsen. Enligt honom hade redan ganska goda försök till 
etablering av denna ungdomsrörelse gjorts i regionen och han önskade att 
distriktet skulle visa dessa sitt stöd. Vadman ville att de värmländska god-
templarna likt ordenssyskonen i Jämtland skulle ta initiativet till rörelsen.27 
Livlig debatt fördes kring motionen mellan de lokala logernas representanter 
och trots att, som det står i protokollet, ”ej några synnerliga sympatier för 
förslaget finnas” bordlades ärendet för vidare utredning. Det hänsköts till 
distriktsrådet.28 Vadman gavs uppdraget att utreda frågan och utredningen 
kom att ingå i distriktstemplarens årliga rapport till distriktslogen för 
                                           
26 Oscar Stjerne, ”Harald Vadman och den värmländska ungdomsrörelsen”, Social tidskrift, 
1906:3, s. 118. 
27 Motion 11 till 1901 distriktslogemöte, bilaga 22. Protokollsbilagor 1888-1902, AV:1, 
Värmlands distrikt, IOGT, FAS. Se också Värmlands distriktsloge af I.O.G.T. Årsskrift Rapporter från 
arbetsåret 1900-1901 från D.T., D.S., D.I.U.T. och D.S.L. samt Revisionsberättelse afgivna vid årsmötet i 
Karlstad Pingstdagen 1901 (Karlstad, 1901) s. 12 f. 
28 Distriktslogemötets protokoll 1901-05-26, § 35, Års- och medlemsmötesprotokoll 1895-1910, 
AI:2, Värmlands distrikt, IOGT, FAS. 
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kommande år. Vadman beskrev i denna rapport vad som skulle kunna bli 
ungdomsrörelsens uppgift. Enligt honom skulle ungdomsrörelsen bli en 
bred rörelse fristående från nykterhetsrörelsen. Den skulle vara något annat 
än de ungdomssammanslutningar som redan existerade.  
 

Någon kan måhända tro, att vi med de många förefintliga föreningarna och 
klubbar, hvilka bära något ungdomligt namn, redan ha en sådan ungdoms-
rörelse. Så är dock ingalunda fallet. De religiösa ungdomsföreningarna äro 
trångt begränsade till sekteristisk religion. De politiska ungdomsklubbarna 
fylla heller inte den uppgiften enär de lämna tillträde endast åt politiskt lik-
tänkande personer. Nykterhetsföreningarnas ungdomsorganisationer, dem 
vi ju ändå skola befordra, ta ej upp andra än dem, som förbinda sig till hel-
nykterhet.29 

 
Inte heller denna gång lät sig distriktslogemötets majoritet bevekas. Ordens-
kommittén som fått i uppdrag att kommentera ”Ungdomsfrågan” menade 
att även om ungdomsrörelsens idéer i sig var goda var de inte helt ägnade 
nykterhetssaken, varför man inte kunde ställa sig bakom projektet.30 Det är 
tydligt att distriktslogen inte var självklart positivt inställd till ungdomsrörel-
sens strävanden, vilket annars är den bild som tonar fram i ungdomsmöte-
nas och rörelsens värmländska historieskrivning.31  

1903 anordnades som beskrivits det första större ungdomsmötet i 
Dalarna och till 1904 års distriktslogemöte för IOGT i Värmland återkom 
Vadman. Denna gång hade han stöd av de övriga valda funktionärerna inom 
distriktslogen. Det stora mötet i Rättvik sommaren innan åberopades dock 
inte i motionen. Däremot påpekades att de traditionella sommarfester som 
nykterhetsrörelsen brukade arrangera samlade allt färre deltagare. De breda 
ungdomsmötena där man inte endast talade om nykterhetssaken skulle i 
detta läge vara ett alternativ sades det.32 Representanterna på distriktsloge-
mötet uppfattade denna gång Vadmans initiativ som gott. Man tillstyrkte 
och gav distriktsrådet i uppdrag att ta hand om det praktiska arrange-

                                           
29 Värmlands distriktsloge af I.O.G.T. Årsskrift Rapporter från arbetsåret 1901-1902 från D.T., D.S., 
D.I.U.T. och D.S.L. samt Revisionsberättelse afgivna vid årsmötet i Karlstad Pingstdagen 1902 (Karlstad, 
1902) s. 10 f. 
30 Distriktslogemötets protokoll 1902-05-18 -- 05-19 §17, Års- och medlemsmötesprotokoll 
1895-1910, AI:2, Värmlands distrikt, IOGT, FAS. 
31 Det tydligaste exemplet på detta är Carl Axelson. Axelson verkade under många år som 
distriktsstudieledare och efterträdde Vadman som organisatör för mötena. Se till exempel Carl 
Axelson, ”De värmländska ungdomsmötena: Några blad ur dess historia”, i Värmlands distriktloge 
1887-1937: Minnesskrift utgiven vid femtioårsjubileet (Karlstad, 1937) s. 97 ff.; dens., ”De värmländska 
ungdomsmötena”, s. 63 ff. 
32 Motion 1 till 1904 års distriktslogemöte, bilaga 6, Protokollsbilagor 1903-1909, AV:3, Värm-
lands distrikt, IOGT, FAS. 
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manget.33 Så kom det första värmländska ungdomsmötet att hållas i 
Filipstad 1904. 

Det blev alltså IOGT:s distriktsråd med Harald Vadman i spetsen som 
fick ansvaret för ungdomsmötenas organisering. Initiativet till mötena kom 
således från central nivå även om avsikten hela tiden var att försöka invol-
vera de lokala logerna i förberedelsearbetet.34 Mycket arbete lades ned för 
att mötena skulle fungera. Smörgåsar behövde bredas, pomrilflaskor köpas, 
hela tågset bokas och enkel övernattning ordnas för dem som så önskade.35 
Inför mötet i Sunne 1908 deltog till exempel 78 personer organiserade i 8 
kommittéer med olika ansvarsområden. Allt för att arrangemanget skulle 
flyta smidigt.36 Distriktslogen var mötenas ekonomiska garant och följakt-
ligen var det även distriktslogen som inkasserade eventuell vinst. Och ung-
domsmötena gick med vinst. Det gjorde de, med ett undantag, under alla 
år.37 Mötena var till och med en riktigt lönsam affär för distriktslogen. 
Frågan är om inte detta rent av kan ha varit ett incitament för att 
upprätthålla traditionen med ungdomsmöten i nära 50 år? En uppfattning 
om hur inkomstbringande mötena var kan erhållas genom att relatera 
överskottet från mötena till distriktslogens totala överskott. 

Tabellen nedan visar att ungdomsmötena gick med ett inte negligerbart 
överskott. Detta utgjorde en stor del av distriktslogens totala överskott. 
Förtjänsten från ungdomsmötet 1904 var i sammanhanget blygsamma 8,2 % 
av årets samlade överskott. Ungdomsmötets andel av överskottet ökade 
dock stadigt. 1907 och 1908 kom 36 % respektive 37 % av logens överskott 
från mötena. Detta var en nivå som upprätthölls även efter det att arbetar-
rörelsens intresse för mötena svalnat. Fortfarande 1916 stod mötet för nära 
                                           
33 Distriktslogemötets protokoll 1904-05-22 §9, Års- och medlemsmötesprotokoll 1895-1910, 
AI:2, Värmlands distrikt, IOGT, FAS. Se också bilaga 7. Protokollsbilagor 1903-1909, AV:3, 
Värmlands distrikt, IOGT, FAS. 
34 De kontaktades dock först efter att platsen för mötet hade bestämts. Se Distriktsrådets proto-
koll 1904-08-24; 1905-08-05; 1906-10-06, Distriktsrådsprotokoll 1900-1909, AII:1, Värmlands 
distrikt, IOGT, FAS. De lokala logernas andel av vinsten var blygsam. Helt lottlösa gick de 
emellertid inte. De fick nämligen delar av den vinst som mötesserveringen genererade. I de fall 
den lokala logen varit mycket aktiv och själv ordnat serveringen kunde den erhålla 50 % av 
överskottet. Men om distriktsrådet fått utföra det mesta av arbetet fick logen eller logerna 25 % 
av vinsten. Vid det första mötet hade den lokala logen på eget bevåg lagt beslag på 50 % av 
vinsten trots att man hade kommit överens om 25 %. Men då serveringen under mötet hade 
skötts bra beslöt distriktsrådet att låta det hela bero. En medlem av distriktsrådet reserverade sig 
dock mot beslutet. Distriktsrådets protokoll 1904-09-24, §5, Distriktsrådsprotokoll 1900-1909, 
AII:1, Värmlands distrikt, IOGT, FAS. 
35 Inför 1912 års ungdomsmöte införskaffades bland annat 30 kg ost, 240 limpor, 175 kransbröd, 
5 400 kringlor, 1 500 flaskor pomril, 2 900 flaskor lemonad, 1 000 flaskor sockerdricka. Se 
Värmländska ungdomsmötet 1912 i Arvika, Handlingar rörande Värml. ungdomsmöten 1911-
1916, 1919, FII:3, Värmlands distrikt, IOGT, FAS. 
36 ”Värmländska ungdomsmötet”, Karlstads-Tidningen 1908-06-18. 
37 Mötena gick med vinst i alla fall fram till 1937. Värmlands distriktsloge 1887-1937, s. 103. 
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en tredjedel av distriktslogens överskott. Överskottet användes i huvudsak 
för att förstärka nykterhetsrörelsens mission i distriktet.38 Det bör därför ha 
legat i distriktslogens intresse att fortsätta arrangera ungdomsmöten. 
 
 
Tabell 1. Överskottet från de värmländska ungdomsmötena i 
relation till det totala överskottet för Värmlands distriktsloge för 
IOGT 1904-1916, 1919, i kronor. 
 
Överskott från ungdomsmötet överskott totalt % av överskottet 
1904     384,77     4 700,15     8,2 % 
1905     973,98     7 329,43   13,3 % 
1906     844,19     5 537,89   15,2 % 
1907  2 906,10     8 015,82   36,2 % 
1908  3 007,12     8 067,37   37,3 % 
1909  1 252,00     6 610,80   18,9 % 
1910  2 888,41     7 769,76   37,2 % 
1911  1 110,55     6 547,25   17,0 % 
1912  2 403,32     7 251,17   33,1 % 
1913  2 731,41     7 740,21   35,3 % 
1914  1 314,69     7 066,79   18,6 % 
1915  1 070,74     7 303,53   14,7 % 
1916  2 550,50     8 894,80   28,7 % 
1919  1 743,37   12 615,53   13,8 % 
 
Källa: Huvudböcker 1905-1917, 20, GI:5-8, Värmlands distrikt, IOGT (FAS)  .
Kommentar: Räknat på bokslutet för vinst och förlustkontot i april varje år. 
 
 

Inom den värmländska grenen av ungdomsrörelsen fanns det en med-
vetenhet om dess bristande självständiga organisatoriska förankring. 
Vadman noterade att endast ett fåtal rena ungdomsföreningar hade bildats i 
Värmland.39 Detta faktum måste han ha upplevt som ett misslyckande 
eftersom hans ambition, när han presenterade idén om att nykterhets-
rörelsen i Värmland skulle stödja ungdomsrörelsen, var att denna skulle 
utvecklas till en självständig rörelse med en egen organisation. Under någon 
tid framstod det också som ett troligt scenario.40 Meningen var inte heller att 
rörelsen skulle bestå endast av ungdomsmötena och att rörelsen skulle 

                                           
38 Se till exempel Distriktsrådets protokoll 1910-07-31, § 2, Distriktsrådsprotokoll 1909-1924, 
AII:2, Värmlands distrikt, IOGT, FAS. 
39 Harald Vadman, ”Två ungdomsmöten”, Siljan 1905-04-28. Kritik mot ungdomsrörelsen fram-
fördes även inom Dalarörelsernas eget organ Siljan. Ungdomsrörelsen påstods vara skapad 
uppifrån. Den var inte en produkt av ungdomars gemensamma strävanden varför det inte var tal 
om väckelse av ungdomen. Någon egentlig rörelse var det inte heller frågan om, utan det hela var 
snarare att beteckna som ungdomsuppfostran. Stina Örtenblad, ”Ungdomen och ungdoms-
rörelsen”, Siljan 1905-06-30. 
40 Värmlands distriktsloge af I.O.G.T Årsskrift Rapporter från arbetsåret 1904-1905 från D.T., D.S., 
D.I.U.T. och D.S.L. samt Revisionsberättelse afgivna vid årsmötet i Karlstad Pingstdagen 1905 (Karlstad, 
1905) s. 6. 
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byggas upp av dem. Istället avsåg han att de lokala logerna skulle ta sitt 
ansvar och utveckla verksamheten. Först när denna verksamhet vuxit sig 
stark och man fått många anhängare skulle landskapsövergripande möten 
arrangeras.41 Detta var Vadmans ursprungliga idé. Men så blev det inte. 
 
 

 
 
Det första ungdomsmötet i Filipstad 1904. Ur Carl Axelson, ”De värmländska ungdomsmötena”, i 
Värmland vår hembygd 3 (1959). 
 
 
Leva  s ida  v id  s ida:  Aspekter  på  en  röre lse-
ideo log i  
 
Att ungdomsrörelsen i Värmland utnyttjade nykterhetsrörelsens mobili-
seringsstruktur och resurser var inte nog för att föda kollektiv handling. 
Resurser och kontakter är nämligen inte i sig tillräckliga förutsättningar för 
att en rörelse skall kunna bli framgångsrik. Den måste också ha ett till-
talande ideologiskt innehåll. Den bild av verkligheten som rörelsen kon-
struerar, av de rådande orättvisorna och vad som ligger bakom dessa, måste 
stämma överens med de erfarenheter som målgruppen bär på. Individen 
måste helt enkelt kunna identifiera sig med rörelsen för att finna skäl att 
engagera sig i den. Detta är ett grundläggande krav som ställs på 
rörelseideologin. Men den skall dessutom visa hur samhället egentligen 
borde vara utformat och hur detta samhälle skall förverkligas. Rörelsens 

                                           
41 Värmlands distriktsloge af I.O.G.T Årsskrift Rapporter från arbetsåret 1901-1902 från D.T., D.S., 
D.I.U.T. och D.S.L. samt Revisionsberättelse afgivna vid årsmötet i Karlstad Pingstdagen 1902 (Karlstad, 
1902) s. 12. 
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ideologiska innehåll bör även förmå att legitimera och ”svetsa samman” 
rörelsen till en enhet och skapa en kollektiv identitet. 
 
 
D e n  v ä r m l ä n d s k a  u n g d o m s r ö r e l s e n s  p r o j e k t  
 
Av det relativt sett ringa material av ideologisk karaktär som finns bevarat 
från den värmländska ungdomsrörelsen framkommer tydligt att den värm-
ländska ungdomen var avsedd som objekt men också som subjekt för mö-
tena och rörelsen. I den utredning som Harald Vadman gjorde över ung-
domsrörelsen i Värmland, och som han förelade distriktslogen pingsten 
1902, pekade han på rörelsens uppgift: 
 

Ungdomsrörelsens mål är i allmänhet angifvet att väcka till lif och verksamhet 
de ideela anlagen, uppfattningen af och hänförelsen för allt som är stort 
och sant och skönt främst inom vårt eget land men öfverhufvud inom 
mänskligheten. Den vill och den har visat sig kunna ge ungdomen syn för 
de rika utvecklingsmöjligheter, som finnes hos alla, och göra dessa möjlig-
heter medvetna hos allt fler och fler. 

Ungdomsrörelsen åstadkommer så en ljusare, hoppningsfullare och värk-
ligare syn på lifvet än den tank- och tröstlösa, som man mestadels möter 
bland människorna, den ger ungdomen ideelare tankar och uppgifter att 
lefva af och för, den gör idealens värld uppenbar för alla och framkallar 
längtan och sträfvan att nå den. Och det man längtar till, det närmar man 
sig och det når man slutligen. 

Ungdomsrörelsen, fullt och rätt utvecklad, skall bli den nye Prometeus, 
som från de ljusa rymderna bär ner himlens eld till oss småfolk på våra 
ärilar, att vi därmed må lysa och närma oss.42 

 
Detta citat kan ses som en programförklaring för den värmländska ung-
domsrörelsen. Intentionen var att rörelsen skulle mobilisera den värm-
ländska ungdomen vare sig den bodde i de små värmländska städerna eller 
på landsbygden. I de oberoende ungdomsföreningarna och på de stora 
ungdomsmötena var det dessutom tänkt att studenter och arbetare skulle 
umgås sida vid sida. De målande reportagen från ungdomsmötena upp-
märksammade gärna studenternas engagemang och glädje. Det var mycket 
dem som man hade att tacka för den goda stämning som alltid präglade 
mötena, framhöll Oscar Stjerne i Karlstads-Tidningen vid flera tillfällen.43 Den 
värmländska ungdomen var som mötena. Den var sund och käck. Det var 

                                           
42 Ibid., s. 10. 
43 Oscar Stjerne, ”Ungdomsmötet i Filipstad”, Karlstads-Tidningen 1904-06-27; Oscar Stjerne, 
”Värmländska ungdomsmötet i Arvika 1905: Intryck och episoder”, Karlstads-Tidningen 1905-06-
26; Oscar Stjerne, ”Vi värmländska ungdomar”, Karlstads-Tidningen 1906-06-25. 
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till och med så att den värmländska ungdomen betraktades som något 
alldeles extra även i jämförelse med övrig svensk ungdom. I ett utförligt 
reportage från ungdomsmötet i Säffle 1906 återgav Stjerne Karl-Erik 
Forsslunds hyllningar till den värmländska ungdomen; den värmländska 
ungdomen var den främsta bland landets ungdom, lär denne ha sagt.44 Och 
det var den ännu oförstörda och sunda ungdomen som skulle rädda 
samhället undan en katastrof. Deras plikt var att kämpa för ”ljuset”, påstod 
ungdomsrörelsens ledande. Genom bildning och kunskap kunde sovande 
själar väckas.45 Harald Vadman liknade ungdomen vid våren, som spirande 
av liv och lycklig. Ännu bättre skulle den värmländska ungdomen bli om 
bara den förstod att bilda och förfina sig själv.46  
 
 

 
 
På förbrödrande exkursion i samband med ungdomsmötet, troligen 1905 års möte i Arvika. Ur Carl 
Axelson, ”De värmländska ungdomsmötena”, i Värmland vår hembygd 3 (1959). 
 
 

Om ungdomen redan tidigt lärde sig att samarbeta över klassgränserna 
skulle de i framtiden, när de vuxit upp, inte begå orättvisa handlingar mot 
personer bara för att de kom från andra klasser än den egna.47 I ett upprop 
till ungdomen i de värmländska godtemplarnas eget programblad Glimten 
skrev Harald Vadman: 
 
                                           
44 Ibid. 
45 Ernst Strandman, ”Ljus över landet!”, Karlstads-Tidningen 1906-06-20. Se också Oscar Stjerne, 
”En minnessång vid Ungdomsmötet i Säffle Midsommaren 1906”, Karlstads-Tidningen 1906-06-
25.  
46 Harald Vadman, ”Till Ungdomen!”, Glimten: Programblad för Värmlands Godtemplare, 1906:12. 
47 Denna tanke uttrycker Harald Vadman i Ibid. 
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Att samla ungdomen till gemensamma stora uppgifter är att arbeta på ska-
pandet af ett nytt Sverge! Om ungdomen förenade sig omkring denna stora 
uppgift skulle den lösas! Om de unga ur alla samhällsklasser, de unga, de 
som inte ännu sårats så djupt af lifvets bitterhet, samlades till friska, sunda 
glädjestunder, till väckande, stärkande ungdomsnöjen, skulle de finna upp-
slagen till gemensam sträfvan för hvarandras förbrödring äfven på alla 
andra områden.48 

 
Henrik Berggren, som framförallt tar ungdomsrörelsen i Dalarna som ut-
gångspunkt för sin diskussion, menar att man hos de ledande inom ung-
domsrörelsen kan spåra en ambivalent attityd till ungdomen. Samtidigt som 
det ansågs finnas en inneboende förändringskraft hos ungdomen behövde 
den disciplineras.49 En liknande inställning är möjlig att notera i Värmland 
och hos Harald Vadman, och det framkommer också av citatet ovan. Ung-
domen kunde om den slöt sig samman åstadkomma stora saker, framhöll 
Vadman. Den var fortfarande ren, ärlig och full av okonstlad levnadsglädje. 
Men samtidigt som han sade detta sken Vadmans uppfostrande och disci-
plinerande ambition hela tiden igenom. För det var inte vilken ungdom som 
helst ungdomsmötena var avsedda för. De ungdomar som deltog för-
väntades sköta sig. Fylleri, svordomar eller rökande tolererades inte.50  

Den värmländska historien och kända värmländska personligheter som 
John Ericsson, Selma Lagerlöf och Erik Gustaf Geijer var viktiga delar i den 
kollektiva identitet som man försökte etablera inom ungdomsrörelsen.51 I 
Oscar Stjernes prolog till det ovan nämnda mötet i Säffle 1906 framträdde 
Olof trätälja som en förenande gestalt för den värmländska folkstammen.52 
Den bild som förmedlades av Olof trätäljas arvingar var bilden av värmlän-
ningarna som ett tålmodigt, jordbundet, fredligt och bildningshungrigt 

                                           
48 Ibid. 
49 Berggren, s 58. 
50 Harald Vadman, ”Våra Ungdomsmöten”, Glimten, 1908: 27. 
51 Vid mötet 1904 i Filipstad genomfördes en utflykt till John Ericssons grav. Se Oscar Stjerne, 
”Ungdomsmötet i Filipstad”, Karlstads-Tidningen 1904-06-27. 1908 års möte hölls i Sunne, se 
”Värmländska ungdomsmötet” Karlstads-Tidningen 1908-06-27. Selma Lagerlöf talade inte vid 
detta möte men hon medverkade vid 1912 års möte i Arvika, se ”Det värmländska ungdoms-
mötet: 6, 000 personer samlade å Viksplatåerna vid Arvika”, Karlstads-Tidningen 1912-06-26. 
Geijersgården besöktes av ungdomsmötet 1906, se Oscar Stjerne, ”Vi värmländska ungdomar”, 
Karlstads-Tidningen 1906-06-25. Mötet 1907 hölls i Ransäter och det diskuterades om Geijers-
gården skulle kunna köpas av ungdomsrörelsen. Se ”Geijersgården”, Karlstads-Tidningen 1906-07-
01. 
52 Olof trätälja var en mytisk figur som Snorre Sturlasson berättade om i sina norska kungasagor. 
Olof trätälja var en sveakung som levde någon gång på 600-talet och som tvingades fly Uppsala. 
Han slog sig ned i Värmland, vid Byälvens utlopp (nuvarande Säffle) och där skall han ha 
grundat ett nytt rike. Se Peter Olausson, Vägar till Värmländsk historia: En arkivguide I (Karlstad, 
1999) s. 110 ff. 
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folk.53 Egentligen allt det som samtidens människor inte var. Den 
värmländska naturen förde deltagarna närmare varandra och blev en del i 
konstruktionen av en kollektiv värmländsk identitet. Mötena hölls på natur-
sköna och ofta historiskt intressanta platser, långt borta från den dagliga 
stressen och det moderna livets frestelser.54 På mötenas tredje dag 
genomfördes regelmässigt exkursioner till speciellt vackra områden i det 
värmländska landskapet. Den regionala identiteten framträdde också som en 
viktig ingrediens på mötena. Hyllandet av hembygden hade en iögonfallande 
plats på mötesprogrammet. Visst såg man sig som en del av nationen och 
visst sjöngs nationella sånger men mötesdeltagarna stämde också gärna upp 
i ”Ack Värmeland du sköna”, värmlänningarnas egen sång. Slående är näm-
ligen att samtidigt som det nationella var en central del i rörelsen tog man 
avstånd från chauvinismen, där vurmen för fosterlandet hade lett till 
isolationism och avståndstagande från andra nationer.55 Det tycks som om 
byggandet av den värmländska identiteten var ett sätt för rörelsens ledande 
att undvika bli identifierade med ett konservativt nationellt ideal. Värm-
länningen var av naturen radikal.  

De värmländska ungdomsmötena och den spirande värmländska ung-
domsrörelsen genomsyrades som antytts av en politisk radikalitet. Av detta 
följer att rörelsens fiender var de bakåtsträvande eller för framåtskridandet 
bromsande grupperingarna i samhället. Konservativa var till exempel de 
som förhöll sig avvaktande till politiska och sociala reformer och dessa 
tyckte man sig finna bland de religiösa, fosterländska och rojalistiska kret-
sarna i samhället.56 Den värmländska ungdomsrörelsens ledare sade sig inte 
vara motståndare till religionen i sig. Tvärtom ville de att det kristna förhåll-
ningssättet skulle prägla vardagen. Vad de däremot vände sig mot var de 
religiösa dogmerna, vilka framstod som tomma och förstelnade.57 Rörelsen 
var därtill rojalist-kritisk i den meningen att den ansåg att kungen endast 
skulle visas de hedersbetygelser som denne gjort sig förtjänt av.58 På denna 

                                           
53 Oscar Stjerne, ”En minnessång vid Ungdomsmötet i Säffle Midsommaren 1906”, Karlstads-
Tidningen 1906-06-25. 
54 Se till exempel insändaren i Karlstads-Tidningen där den fria sunda andan hos mötena prisas. 
”Fria ord: Stimulans” Karlstads-Tidningen 1906-07-21. 
55 Oscar Stjerne, ”Värmländska ungdomsmötet i Arvika 1905: Intryck och episoder”, Karlstads-
Tidningen 1905-06-26. I de prologer som Stjerne höll vid de tidiga ungdomsmötena var hembygd 
snarare än nation det centrala begreppet. Under 1908 års möte i Sunne försökte en något över-
förfriskad deltagare få åhörarna att stämma upp i en chauvinistiskt färgad variant av ”Ack, 
Värmeland” där vissa ord hade bytts ut mot ”baggar”. Enligt referenten Oscar Stjerne tystade 
massan av åskådare raskt ned personen. J. H. (Oscar Stjerne), ”Värmländska ungdomsmötet”, 
Karlstads-Tidningen 1908-06-27.  
56 ”Ett hugg mot ungdomsmötena”, Karlstads-Tidningen 1910-07-16. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
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punkt skilde sig den värmländska rörelsen från rörelsen i Dalarna, vilken var 
mer positivt inställd till kungamakten.59 Detta kan uppfattas som ett tecken 
på att den värmländska rörelsen och de värmländska mötena präglades av 
en något tydligare politisk radikalitet än dess motsvarighet i Dalarna.  

På ledarplats i Karlstads-Tidningen diskuterades ungdomsrörelsens historiska 
relevans och man placerade rörelsen i sitt historiska rörelsesammanhang. En 
rad olika rörelser sades ha uppstått mellan det forntida och det framtida 
samhället. De religiösa rörelserna uppstod först. De följdes av nykterhetsrö-
relsen vilken i sin tur avlöstes av arbetarrörelsen. Arbetarrörelsen predikade 
om att ersätta det samtida samhällets slaveri med ett framtida samhälle av 
frihet. Men som det sades i ledaren (troligen skriven av Mauritz Hellberg): 
arbetarrörelsen saknade glädje. Vägen mot förändring tecknades av arbetar-
rörelsen i termer av strid och kamp. Tillståndet var först tvunget att för-
värras innan en ljusning kunde ske. Visst måste en rörelse se framåt, 
framhölls det i ledaren, men det fick inte innebära att man gav upp möjlig-
heterna att njuta och leva i nuet. Detta hade nykterhetsrörelsen förstått och 
den hade sedan länge arrangerat fester. Det var viktigt att åstadkomma en 
samhörighet i samtiden och det kunde ungdomsmötena bidra med, 
hävdades det i Karlstads-Tidningen.60 Ungdomsrörelsen beskrevs på detta sätt 
som arbetarrörelsens efterträdare, och som en sammansmältning av denna 
och nykterhetsrörelsen. Vadman menade ju att ungdomsrörelsen hade en 
särskilt uppgift i det att den skulle gå före och visa vägen. Den skulle likt 
Prometeus hämta ned elden och låta den lysa för de andra människorna och 
dessa skulle närma sig (se citat s. 66). 

I Oscar Stjernes rapporter från ungdomsmötena kastades ljus på den mo-
derniseringskritiska anda som där kunde förkomma. På 1907 års ungdoms-
möte, som hölls i Ransäter, deltog P. J. Rösiö och om dennes agerande på 
mötet lät Stjerne utbrista: 
 

Med rätta kallas han lantbrukets apostel. Ett sant apostlanit, flammande i 
hans ord, lysande ur hans anlete, lågande ur hans gester. Han avrättade den 
industrialistiska kulturen, som ödelägger folket till kropp och själ, bad oss 
bevekande vända åter till moder jordens barm och där söka vår näring. 
[Rösiö talade i flera timmar.] [---] Ett drygt föredrag, men så behandlades 
också hundrade ting med alltjämt samma lågande iver, och publiken tröt-
tande aldrig att hörs. [sic!] När tal. slutade voro både industrialismen och 
talartribunens gröna guirlander totalt tillintetgjorda och vi voro alla fast be-

                                           
59 Kungen skickade ett telegram till mötet i Leksand och på Gustaf Ankarcronas initiativ sändes 
ett svarstelegram från mötet till kungen. Se ”Ungdomsmötet i Leksand”, Karlstads-Tidningen 1905-
06-29. 
60 ”Lättare luft”, Karlstads-Tidningen 1904-06-29. 
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slutna att skaffa oss ett småbruk, kor och gris och åtminstone tio barn. En 
sådan väckare som Rösiö finnes ej mer i Sverges land, det är då visst.61 

 
När resonemanget fullföljs kan det synas som om de ledande inom den 

värmländska ungdomsrörelsen i framtiden såg ett samhälle där de olika 
samhällsklasserna levde sida vid sida i ömsesidig förbrödring. Den förbröd-
ring, glädje och harmoni som uppstod på ungdomsmötena tolkades faktiskt 
som ett förebud om den anda som man menade skulle genomsyra det fram-
tida samhället.62 Ungdomsmötena var i den meningen ett besök i framtiden.  

Men det fanns också en annan värld som inte var lika ren, ärlig och ideell. 
Med denna värld konfronterades ungdomsrörelsen 1910. Platsen för detta 
års möte var Kil, ett stationssamhälle två mil nordväst om Karlstad. För för-
sta gången hölls mötet i mer centralt belägna bygder och konsekvenserna av 
det lät inte vänta på sig. Vid sidan av mötesplatsen, ett par hundra meter 
från järnvägsstationen, blandades mötesdeltagarna med ”skjutbanemam-
seller i trasgrannlåt, jättemissfoster och vaxkabinett med rånmördare, stor-
svindlare och alle handa banditer”.63 Okulturen och sedeslösheten attacke-
rade mötet. Under mötesdeltagarnas lekar och sång eller under mötes-
anförandena hördes ”karusellpositivens gnällande toner äller en landsvägs-
trubadurs oavlåtligt skränande stämma...”.64 Det var denna värld som var 
ungdomsrörelsens värsta fiende, för vilken den var tänkt att fungera som en 
motkraft, med uppgift att nedkämpa.65  

Mycket av det som försiggick på ungdomsmötena kan tolkas i symboliska 
termer och som beskrivningar av hur samhället egentligen borde vara 
utformat. Den tydligaste symbolhandlingen under mötena var den traditio-
nella midsommarvakan då mötets deltagare tågade till en vacker och ofta 
högt belägen plats, gärna ett berg, för att invänta midsommardagens första 
solstrålar. Betydelsen av denna utflykt var några i alla fall i efterhand 
medvetna om. Oscar Stjerne skriver i sitt reportage från ungdomsmötet i 
Arvika 1905: 
 

Uppe på Mötterudsberget, för att återgå till vår midsommarvaka, blef 
emellertid stämningen äfter hand helt stilla. Där sutto vi, säkert bortåt fem-
hundra unga män och kvinnor ur olika samhällsklasser och med mångt 
olika inträssen och skilda lifsuppgifter, sutto på klipporna och sågo ut öfver 
denna guddomligt vackra del af vårt land med dess böljande blåa åsar, spe-

                                           
61 Oscar Stjerne, ”Värmländska ungdomsmötet”, Karlstads-Tidningen 1907-06-26. 
62 Ibid. 
63 ”Det stora värmländska ungdomsmötet”, Karlstads-Tidningen 1910-06-27. 
64 Ibid. 
65 IOGT försökte motverka ”smutskulturen” genom att ge ungdomen möjlighet att utöva goda 
nöjen. Detta var en del av rörelsens skötsamhetsprojekt och även något som präglade ung-
domsmötena. Se Edquist, s. 221-229. 
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gelstilla vatten och grönskande tegar, altsammans ännu mer förtrollande i 
sommarnattens mystiska ljus dunkel – där sutto vi, alla vi unga, som för-
enade i en längtan och en väntan: väntan att se solen stiga öfver våra bygder. 
Det låg i detta något djupt symboliskt, som vi kanske ej medvetet klar-
gjorde för oss, men hvilket i alla fall fylde oss med en sällsam känsla af stilla 
andakt, drömmar och hopp.66 

 
Midsommarvakan fick symbolisera födelsen av den nya tiden. När mid-
sommardagens första solstrålar trängde igenom och lyste på ungdomen från 
alla samhällsklasser och den omgivande naturen föddes framtiden. Sol och 
ljus var också de dominerande metaforerna i den värmländska ungdomsrö-
relsens retorik. Den värmländska ungdomsrörelsens ledord var just: ”Ljus 
över landet!” Det rörde sig då om ett inre såväl som ett yttre ljus. Det yttre 
ljuset fick den odlade torvan att gro och bli frodigt grön. Solens strålar på 
åkrarna gav ekonomiska förutsättningar för livet och möjliggjorde ett fort-
satt rikt liv på landsbygden. Men det handlade också om ett inre ljus, kun-
skapens och bildningen ljus. Släpptes detta lös skulle själen och anden 
blomma.67  

Framtidens goda samhälle, där samhällets alla olika grupper skulle leva 
sida vid sida, var tänkt att åstadkommas genom gradvisa reformer.68 An-
svaret för dessa reformer orienterades i stor utsträckning till den enskilde 
individen. Förändringen av samhället skulle börja i det lilla påpekade 
Mauritz Hellberg i sitt tal på ungdomsmötet i Säffle 1906.69 Det framhölls 
också i Karlstads-Tidningen att ett bättre samhälle endast kunde skapas genom 
ett tålmodigt arbete i form av gradvisa reformer.70 Harald Vadman delade 
Hellbergs ståndpunkt. För att rätta till situationen på sikt i samhället måste 
vi göra om oss själva och andra: ”öka vårt förstånd och höja vårt rättfärdig-
hetsbegrepp till att följa rättens och rättvisans kraf.”, hävdade Vadman.71 
Oscar Stjerne beskrev det som något positivt att Harald Vadman förstått 
vikten av att all reformation gick inifrån och ut och att man därför måste 
börja med den egna personligheten.72 

 
                                           
66 Oscar Stjerne, ”Värmländska ungdomsmötet i Arvika 1905: Intryck och episoder”, Karlstads-
Tidningen 1905-06-26. 
67 Solmetaforiken var överhuvudtaget framträdande hos nykterhetsrörelsen. Solen, våren och 
ungdomen fick symbolisera framtiden. Se Edquist, s. 251 f. 
68 ”Lättare luft”, Karlstads-Tidningen 1904-06-29. 
69 Mauritz Hellberg, ”Tal till ungdomen (II)”, Karlstads-Tidningen 1906-07-02. 
70 ”Lättare luft”, Karlstads-Tidningen 1904-06-29. 
71 Harald Vadman i artikeln ”Till Ungdomen”, Glimten, 1906:12. Här handlar det egentligen om 
rusdryckernas avskaffande. Vadmans val av förändringsstrategi kan emellertid även appliceras på 
andra frågor. 
72 Oscar Stjerne, ”Harald Vadman och den värmländska ungdomsrörelsen”, Social tidskrift, 
1906:3, s. 119 f. 
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Den värmländska  ungdomsröre lsen  och  
po l i t iken  
 
R ö r e l s e n s  b i l d  a v  s i g  s j ä l v  
 
I den forskning som tidigare bedrivits kring 00-talets ungdomsrörelse och 
ungdomsmöten har rörelsens relation till politiken beskrivits som ambiva-
lent. Samtidigt som rörelsen sade sig vara motståndare till partipolitik och 
klasstridigheter återfanns en tydlig politisk underton hos den.73 Avsikten är 
här att utveckla denna problematik och försöka åstadkomma en förklaring 
till hur denna kluvenhet var möjlig. Ett första steg blir att undersöka den 
bild som de ledande inom den värmländska ungdomsrörelsen målade upp 
av sig själva. Nästa steg blir att kritiskt skärskåda denna bild med avsikt att 
erhålla konturerna av rörelsens faktiska politiska profil. 

Ungdomsrörelsen i Värmland önskade framstå som opolitisk. Harald 
Vadman benämnde ungdomsrörelsen som kulturell.74 I de entusiastiska 
rapporterna från de värmländska ungdomsmötena påpekades vanligen att 
mötena och ungdomsrörelsens mål eller uppgift i stort var att föra olika 
grupper i samhället närmare varandra och att skapa en rörelse där mänsklig 
förbrödring var möjlig. Det framhölls att nykterhetsrörelsen sedan länge 
hade haft den inriktningen, för bakom kravet på nykterhet hade medborgare 
från alla samhällsklasser slutit upp. Nykterhetsrörelsen utgjorde i detta 
avseende en förebild. 
  

Nykterhetens fana står sålunda som en sinnebild äfven för enighet och 
samdräkt, och det är vår fasta tillförsikt att dessa känslor skulle råda under 
dessa dagar.75 

 
Det fanns en levande uppfattning om att umgänget en festlig helg medförde 
att människor fick större förståelse för varandra och kom till insikt om att 
man faktiskt delade intressen. Chansen att komma dithän var så mycket 
mindre under veckorna när man arbetade för sin försörjning.76 Det var som 
om de ledande inom ungdomsrörelsen menade att det moderna och i deras 
tycke överciviliserade samhället lade band på människorna och att det inte 
var förrän man återgått till naturen, och umgåtts i gemensamma lekar, som 
medborgare från skilda samhällsklasser förmådde inse att de delade såväl 
historia som framtid. Harald Vadman uttryckte tankarna om samhörighet 

                                           
73 Se Berggren, s. 64 f.  
74 Harald Vadman, ”Värmländska ungdomsmötet”, Karlstads-Tidningen 1907-07-17. 
75 Oscar Stjerne, ”Ungdomsmötet i Filipstad”, Karlstads-Tidningen 1904-06-27. 
76 Ibid. 
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och förbrödring som en viktig del av ungdomsrörelsen när han redogjorde 
för ungdomsmötets utflykt till Fryksdalen i samband med 1905 års möte i 
Arvika. 
 

I leken slår den fina, späda studentskan sina armar omkring arbetar-
ynglingen i en yrande dans, och studenten står hand i hand med sin broder 
från fabriken i dansringen. Klassmotsättningarna försvinner. De politiska 
striderna tystna: Höger- och vänstermän applådera hvarandra, ty de tala då 
allas tankar, tolka allas känslor. Nationalhatet dör! Samhörigheten behärskar 
alla och vinner hjärta äfter hjärta.77 

 
Harald Vadman hade således en idé om ungdomsrörelsen som gränsöver-
skridande när han framhöll att de ungdomsföreningar som han önskade 
skulle bildas inte var tänkta som smala och inskränkta utan tvärtom som 
socialt, politiskt samt religiöst öppna och toleranta.78 Mauritz Hellberg var 
inne på samma linje när han vid det första mötet i Filipstad 1904 talade om 
Folkets hus-fonden. Tanken på att grunda Folkets hus runt om på de värm-
ländska orterna var ett skötebarn för honom. Han såg enligt mötesrefe-
renten Oscar Stjerne stora likheter mellan Folkets hus-projektet och ung-
domsmötena. 
 

…och lade ungdomsmötets deltagare varmt på hjärtat att i sitt eget välför-
stådda inträsse söka befrämja denna fonds ändamål, som ju vore att under 
hela året och i alla Värmlands bygder få förvärkligad just samma idé, som 
den som uppbar denna solfäst, man nu höll på att fira.79 

 
Visst gehör fick Hellberg i det att mötesdeltagarna samlade in 80 kronor 
som tillföll Folkets hus-fonden.80 I dessa Folkets hus skulle medborgare från 
olika samhällklasser träffas för att läsa och förkovra sig.81  
 
 
A r b e t a r r ö r e l s e n s  i n v ä n d n i n g a r  
 
Vadmans klassöverskridande ambition fick inte stå oemotsagd. Arbetar-
rörelsen visade öppet sitt ogillande med den, vilket i förlängningen ledde till 
att man upphörde att ställa sig bakom mötena. En brytpunkt lär ha varit 
                                           
77 Harald Vadman, ”Värmländska Ungdomsmötets Fryksdalsfärd”, Karlstads-Tidningen 1905-07-
01. 
78 Harald Vadman, ”Två ungdomsmöten”, Siljan 1905-04-28. 
79 ”Ungdomsmötet i Filipstad” Karlstads-Tidningen 1904-06-27. 
80 Ibid. 
81 Idéhistorikern Henrik Björck tolkar Folkets hus-ambitionerna som en del i folkhems-
tänkandets ursprung. Henrik Björck, ”Till frågan om folkhemmets rötter: En språklig historia”, 
Lychnos: Årsbok för idéhistoria och vetenskapshistoria, 2000. 
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storstrejksåret 1909.82 Men redan dessförinnan hade till exempel den värm-
ländska arbetarrörelsen stått som arrangör av konkurrerande ungdomsfester, 
fester som också de hölls vid midsommartid. 

Rubriksättningen i Värmlands Folkblad, den värmländska arbetarrörelsens 
organ, är ett konkret exempel på hur arbetarrörelsens attityd till ungdoms-
mötena förändrades.83 Fortfarande när 1907 års ungdomsmöte refererades 
löd rubriken: ”Värmländska ungdomsmötet”. Detta år arrangerade emeller-
tid den värmländska arbetarrörelsen för första gången ett eget större 
konkurrerande möte för ungdomar i Arvika. Så när Värmlands Folkblad nästa 
år lämnade rapport från det värmländska ungdomsmötet hade det från förra 
året så utförliga referatet blivit betydligt mer summariskt. Dessutom hade 
rubriken ändrats. Det hette inte längre ”Värmländska ungdomsmötet” utan 
”Godtemplarnas ungdomsmöte i Sunne”.84 På detta sätt markerades att det 
värmländska ungdomsmötet inte längre skulle uppfattas som en samlande 
institution. Det var inte längre det enda ungdomsmötet i Värmland, hege-
monin var bruten. 

Ledande socialdemokrater, som till exempel Per-Albin Hansson, riktade 
på nationell nivå kritik mot ungdomsrörelsen och det faktum att den sade 
sig ha som ambition att inte ta ställning i dagspolitiska frågor. Hansson 
menade att det torde bli svårt att få socialt och politiskt medveten ungdom 
att acceptera detta, och dessutom få dem att finna sig i ungdomsrörelsens 
uppfostringskrav.85  

Vid sidan av midsommartidens ungdomsmöten arrangerades också så 
kallade midvinterting, detta i Dalarna. Dessa midvinterting, som hölls under 
julhelgen, var av en annan karaktär än sommarmötena. På midvintertingen 
var det politiska perspektivet mer framträdande. Där gavs det möjlighet att 
öppet diskutera politiska frågor. Harald Vadman menade till exempel att 
diskussionen kring jordvärdereformen var politisk och därför hörde bättre 
hemma på midvintertingen än på sommarens ungdomsmöten, som han ville 
hålla opolitiska.86 Trots att ambitioner fanns kom inte några värmländska 
midvinterting att arrangeras.87 Ändå finns det i sammanhanget skäl att kort 
                                           
82 Maria Björkroth framhåller att en viktig orsak till att de stora länsövergripande ungdoms-
mötena i Dalarna lades ner var att förgrundsgestalternas intresse svalnade. Björkroth, s. 100. 
83 Värmlands Folkblad var och är fortfarande den värmländska arbetarrörelsens centrala tidnings-
organ. 
84 ”Värmländska ungdomsmötet”, Värmlands Folkblad 1907-06-25; ”Godtemplarnes ungdoms-
möte i Sunne”, Värmlands Folkblad 1908-06-27. 
85 Berggren, s. 63. 
86 Brev från Harald Vadman till Johan Hansson 1907-05-22, privat förvar. 
87 Harald Vadman, Oscar Olsson och Albin Johansson utsågs dock i januari 1907 till att ingå i en 
kommitté som fick till uppgift att utreda frågan. Vad som blev resultatet av kommitténs arbete är 
osäkert. Distriktsrådets protokoll 1907-01-13, §5, Distriktsrådsprotokoll 1900-1909, AII:1, Värm-
lands Distrikt, IOGT, FAS. Även 1909 fanns ambitioner att hålla ett midvinterting i Värmland. 

 75



 

uppmärksamma midvintertinget i Stora Tuna 1906, det midvinterting som 
blivit mest känt för eftervärlden. Tinget utgjorde nämligen ett försök att ge 
ungdomsrörelsen en mer homogen politisk profil och ett politiskt program. 
Tinget bör också uppfattas som ett svar på den kritik som kommit från 
socialdemokratiskt håll.  

Inbjudan till tinget hade gått ut till olika typer av föreningar i Dalarna,88 
och under ledning av i samtiden mycket kända debattörer som Gustav 
Cassel, Karl-Erik Forsslund, P. J. Rösiö med flera, behandlades problem-
områden som nykterhet, folkbildning, rösträtt och jordreform.89 Mötet sam-
lade 500 deltagare. Efter en i vissa stycken intensiv debatt kunde midvinter-
tinget enas kring en resolution: 
 

Dalaungdomen, samlad till Midvinterting, uttalar som sin mening, att en 
tidsenlig och livskraftig ungdomsrörelse varken kan eller får stå oberörd av 
nutidens stora samhällsfrågor, samt ställer en kraftig maning till landets 
ungdom att samla sig inom de olika ungdomsrörelserna samt inom dem 
verka för att de stora samhällsfrågornas lösning må gå i en verkligt demo-
kratisk såväl praktisk som ideell riktning på nykterhetsgrund. För att så 
mycket som möjligt påskynda denna lösning uttalar tinget önskvärdheten 
av ett praktiskt samarbete mellan de olika ungdomsrörelserna. Som ett 
viktigt led i detta samarbete framhålles anordnandet av större gemensamma 
ungdomsmöten i stil med det nu hållna Midvintertinget.90 

 
Som framgår av resolutionen ovan resulterade inte midvintertinget i något 
preciserat handlingsprogram. Men tinget var ändå ett uttryck för de politiska 
ambitioner som fanns inom rörelsen, och det råder ingen tvekan om att 
rörelsen hade sitt hem inom den politiska vänstern. 

                                                                                                                        
Tinget inställdes dock och ersattes av en nykterhetskurs. Brev från Jenny Bergqvist Hansson till 
Carl Lindhagen 1909-12-02; 1910-01-01, Carl Lindhagens brevsamling, A2:12, Carl Lindhagens 
samling, Stockholms Stadsarkiv (SSA). 
88 Varje nykterhets-, arbetare-, lantmanna-, ungdoms- och bildningsförening uppmanades att 
närvara med en utsedd representant. Se ”Dalarnas ungdom kallas härmed till Midvinterting i 
Stora Tuna. Lördagen den tjugonionde och söndagen den trettionde december”, Siljan 1906-11-
27. 
89 Ankarcrona var satt att inleda tinget med ett föredrag där han skulle uppmärksamma behovet 
av att ungdomsrörelsen behandlade samtidens stora samhällsfrågor. Karl-Erik Forsslund, Gustav 
Cassel och Uno Stadius skulle inleda diskussionen om folkbildning. Daniel Persson i Tällberg, 
Bernhard Eriksson och Ann-Margret Holmgren var utsedda inledare i rösträttsfrågan. Avslut-
ningsvis skulle Johan Hansson och P. J. Rösiö inspirera till diskussion i hem- och jordfrågan. 
Ibid. Cassel och Forsslund lämnade senare på grund av sjukdom återbud. Bland övriga deltagare 
på tinget märktes Edvard Wavrinsky, Erik Palmstierna, Anna Lindhagen och Harald Vadman. 
Johan Hansson var alltså en av de mer framträdande debattörerna på tinget. Han försökte 
nämligen få tinget att ställa sig bakom kravet på jordvärdereformen. I det fick han motstånd av 
Erik Palmstierna. Debatten mellan dem båda rapporterades ha varit tingets häftigaste. 
”Dalaungdomens Midvinterting”, Siljan 1906-12-31. 
90 Ibid. 
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B i l d e n  b a k o m  s j ä l v b i l d e n  
 
Ungdomsrörelsen tecknade bilden av sig själv som opolitiskt inriktad. 
Bakom denna retorik återfanns dock en klar politisk profil på nationell nivå 
så väl som hos den värmländska rörelsen. Henrik Berggren menar att ung-
domsrörelsen var förankrad i en folklig nationell radikalism och uttryckte 
idén om en ny nationalitetskänsla.91 Här kommer Berggrens resonemang att 
fördjupas och utvecklas eftersom den politiska färgen hos ungdomsrörelsen 
och ungdomsmötena var djupare än vad som kanske framkommer i hans 
undersökning. 

Henrik Berggren påpekar att Harald Vadman inte var främmande för att 
låta sociala och politiska ämnen behandlas på ungdomsmötena i Värmland 
så länge det var artister och skribenter som Karl-Erik Forsslund eller Ellen 
Key som gjorde det.92 Man får likväl inte glömma att även personer aktiva i 
det dagliga (parti-) politiska samtalet anlitades av Vadman. Redaktören för 
Karlstads-Tidningen, den frisinnade liberalen Mauritz Hellberg som senare 
under 1910-talet var ledamot av riksdagens Första kammare, var en regel-
bundet återkommande talare vid de olika ungdomsmötena i Värmland. 
Även arbetarrörelsen var representerad vid några tillfällen. Ivar 
Vennerström engagerades till exempel för ungdomsmötet 1907 i Ransäter. I 
sitt tal på ungdomsmötet i Kil 1910, där han också medverkade, läxade han 
upp mötesdeltagarna för att de blickade för mycket bakåt och för att de inte 
uppmärksammade samtidens problem i tillräcklig utsträckning.93 En annan 
representant för arbetarrörelsen var den socialdemokratiske kooperatören 
Anders Örne som deltog på mötet i Sunne 1908.94 Det främsta uttrycket för 
att den värmländska ungdomsrörelsen inte stod främmande för att ta upp 
politik, och kanske även partipolitik, var emellertid de inbjudningar som 
inför mötet 1915 riktades till såväl Karl Staaff som Hjalmar Branting. Ingen 
av dem kom dock att delta på det årets ungdomsmöte vilket hölls i Torsby.95 

                                           
91 Berggren, s. 67 f. 
92 Ibid., s. 65. 
93 Oscar Stjerne, ”Värmländska ungdomsmötet”, Karlstads-Tidningen 1907-06-26. Han medverkade 
även 1904 och 1906. Oscar Stjerne, ”Vi värmländska ungdomar”, Karlstads-Tidningen 1906-06-25. 
94 J. H. (Oscar Stjerne), ”Värmländska ungdomsmötet”, Karlstads-Tidningen 1908-06-27. I rätt-
visans namn skall också påpekas att unghögermannen Adrian Molin talade på mötet i Sunne 
1908.  
95 Se Brev från Karl Staaff till Harald Vadman 1915-06-04, Handlingar rörande värml. ungdoms-
möten 1911-1916, 1919, FII:3, Värmlands distrikt, IOGT, FAS. Staaff tackade ja och sade att 
han önskade tala över ämnet: ”Fosterland och mänsklighet”. Staaff lämnade emellertid återbud 
en dag före ungdomsmötets invigning, skälet angavs vara sjukdom. Se telegram från Karl Staaff 
till Harald Vadman 1915-06-23, Handlingar rörande värml. ungdomsmöten 1911-1916, 1919, 
FII:3, Värmlands distrikt, IOGT, FAS. Hjalmar Branting meddelade att han för tillfället inte 
kunde avgöra om han hade möjlighet att delta. Se Brev från Hjalmar Branting till Harald Vadman 
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Ungdomsrörelsens politiska profil var liberal, frisinnad och mer eller 
mindre nationell till sin karaktär. Rörelsen var med andra ord ingalunda 
politiskt neutral. Att den politiska hemmahörigheten fanns hos den gemen-
samma vänstern deklarerades tydligt och det framkom bland annat i unions-
frågan där det pläderades för en fredlig uppgörelse med Norge.96 

Det fanns inom den värmländska ungdomsrörelsen en uppfattning om 
värdet av att studera vad socialismen och arbetarrörelsen stod för. Detta var 
nämligen tankar i tiden och det var inte rätt att förkasta socialismen oprö-
vad, sades det. Efter att man studerat socialismen kunde man ta bestämt av-
stånd från de oriktiga ståndpunkterna samtidigt som ärligheten också krävde 
att de goda sidorna hos socialismen erkändes.97 IOGT, som den värm-
ländska ungdomsrörelsen stod så nära, spelade vid denna tid rollen som 
arena på vilken socialdemokrater och liberaler kunde mötas. Ledningen för 
den värmländska ungdomsrörelsen var liberalt färgad men det hindrade ju 
inte att socialister medverkade på mötena eller var medlemmar av IOGT.98  

Fronten högerut förefaller ha varit mer homogen – den politiska högern 
och de konservativa idéerna skulle motarbetas. Denna ståndpunkt kom till 
exempel till uttryck i den diskussion som uppstod i distriktsrådet 1910 när 
man skulle bestämma vilka talare som skulle bjudas in till nästa sommars 
ungdomsmöte. Förslaget var att talare från samtliga politiska läger skulle 
bjudas in. Detta vände sig Hilmer Hanell, sekretare i distriktslogen, bestämt 
emot. Han kunde inte se att det fanns någon anledning att bjuda in höger-
män till ungdomsmötet. Dessa hade hela tiden varit motståndare till mötena 
och verksamheten i övrigt och inte fanns det några förhoppningar om att 
man skulle kunna förmå vinna över dem i framtiden heller, menade han.99 

I Värmland uppstod en debatt kring ungdomsmötena i samband med 
Säfflemötet 1906. Enligt Karlstads-Tidningen var det främst inom de konser-

                                                                                                                        
1915-04-05, Handlingar rörande värml. ungdomsmöten 1911-1916, 1919, FII:3, Värmlands 
distrikt, IOGT, FAS. 
96 Oscar Stjerne, ”Värmländska ungdomsmötet i Arvika 1905: Intryck och episoder”, Karlstads-
Tidningen 1905-06-26. Det var till och med så att Norge som nation i tidningen Siljan utpekades 
som ett föredöme. I Norge var ungdomsrörelsen stark, där togs det historiska arvet om hand och 
där vårdades hemslöjden. Norge var den unga starka nationen medan Sverige i kontrast beskrevs 
som ålderstiget och konservativt. O. A-d., ”Hemslöjden, dess betydelse och uppgift”, Siljan 1905-
09-05. Se även Berggren, 61. 
97 ”Ett tal till ungdomen”, Karlstads-Tidningen 1906-07-02; Gustaf Ankarcrona, ”Öppen fråga”, 
Siljan 1905-04-25. Öppenheten inför socialdemokratin markerades däremot av ungdomsrörelsens 
ledande. I Siljan refererades utförligt från den socialdemokratiska kongressen 1905 samtidigt som 
notiser och annonser från arbetarrörelsen infördes regelbundet. Gustaf Ankarcrona, ”’Det svarta 
spöket’”, Siljan 1905-01-31; ”Borlänge socialdemokratiska ungdomsklubb”, Siljan 1905-04-07. 
98 Enligt Samuel Edquist närmade sig IOGT efter splittringen 1888 den politiska vänstern. Se 
Edquist, s. 21 ff., 272 f.  
99 Distriktsrådets protokoll 1910-07-31, § 10, Distriktsrådsprotokoll 1909-1924, AII:2, Värmlands 
distrikt, IOGT, FAS. 
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vativt kyrkliga kretsarna som ungdomsmötenas motståndare fanns. Ung-
domsmötena kritiserades av dem, enligt mötenas försvarare, för att hota 
sabbaten. Mötena drev ungdomen till vildsint dans och lek vilket hindrade 
dem från att delta på midsommardagens högmässa.100 Efter 1910 års ung-
domsmöte i Kil inleddes en mer allmän debatt mellan den värmländska 
ungdomsrörelsen och den värmländska konservatismens främsta organ Nya 
Wermlands Tidningen. På detta års ungdomsmöte hade nämligen ett visst 
fylleri förekommit, något som fått de konservativa att ifrågasätta ungdoms-
mötenas berättigande.101 I Karlstads-Tidningen menade företrädare för ung-
domsrörelsen att de konservativas predikan om höga ideal ekade ihåligt. Allt 
tal om att försvara kristendomen och betydelsen av att förmedla foster-
landskärlek till ungdomen handlade till syvende och sist om att bevara 
kristendomen som auktoritet och om att försvara de rådande förhållandena 
i samhället.102 Mauritz Hellberg menade att motivet till de konservativas 
angrepp på ungdomsmötena var uppenbart. De var helt enkelt oroliga för 
att de unga skulle få höra andra idéer än de gamla, eftersom det i förläng-
ningen kunde innebära att de maktägandes intressen hotades.103 

Visst var avståndstagandet från de konservativas sida tydligt,104 men man 
kan inte låta bli att undra om inte de konservativas kritik mot ungdomsrö-
relsen och ungdomsmötena medvetet förstärktes av ungdomsrörelsens 
representanter. Det kan ha funnits anledning för rörelsen att påpeka för 
samtidens breda allmänhet att de konservativa uppfattade rörelsen som ett 
allvarligt hot. En tydlig yttre fiende, i de konservativa, verkade inte bara 
integrerande och mobiliserande, utan fick också rörelsen att framstå som 
mer radikal. Det senare var troligen viktigt för rörelsen då det bör ha gjort 
det lättare för dem att locka till sig de grupper i samhället som vanligen slöt 
upp bakom arbetarrörelsen. Ungdomsrörelsen ville helt enkelt framstå som 
ett trovärdigt radikalt alternativ. Kanske var den värmländska ungdoms-
rörelsens radikala inriktning en orsak till socialdemokratins sena genombrott 
i Värmland? 
 
 

                                           
100 ”Ungdomsmötena ur prästerlig synvinkel”, Karlstads-Tidningen 1906-07-04. 
101 Se Viktor, ”Ungdomsmöten”, Nya Wermlands Tidningen 1910-07-07. 
102 ”Ett hugg mot ungdomsmötena”, Karlstads-Tidningen 1910-07-16.  
103 Mauritz Hellberg, ”Anfallen mot ungdomsmötena”, Karlstads-Tidningen 1910-07-23. 
104 Se till exempel Viktor, ”Ungdomsmöten”, Nya Wermlands Tidningen 1910-07-07; 
”Nordmarkens ungdomsmöten: Tal utan kärna: Ungdomsmötena på afvägar”, Nya Wermlands 
Tidningen 1910-07-21. 
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Den värmländska  ungdomsröre lsen  och  ung-
domsmötena  som arena  
 
Ungdomsrörelsen och ungdomsmötena har här i stort betraktats som bärare 
av ett eget ideologiskt innehåll. Samtidigt får man inte bortse från att ung-
domsrörelsen och ungdomsmötena även erhöll en annan viktig roll. De 
kom att fungera som en arena för andra reformrörelser och dess företrä-
dare. 

På de värmländska ungdomsmötena hölls anförande i djurskyddssaken. 
Fredsfrågan behandlades flera gånger och även vegetarianismen togs, om än 
i förbigående, upp till diskussion.105 P. J. Rösiö anlitades till mötet i Ransäter 
1907, och höll där ett flera timmar långt anförande genomsyrat av frän anti-
industrialism.106 Och på mötet i Karlskoga 1911 talade Rösiös lärjunge Nils 
Larsson i Dala om jordbrukets utvecklingsmöjligheter.107 Den rörelse som 
visades den största öppenheten var emellertid jordreformrörelsen och då 
den georgistiska falangen. Harald Vadman bjöd, trots vissa tveksamheter, 
vid ett par tillfällen in företrädare för rörelsen som talare vid de värmländska 
mötena. Sophus Berthelsen, ledande inom den georgistiska rörelsen i 
Danmark, inviterades till Karlskogamötet 1911. Där höll han tillsammans 
med Johan Hansson ett anförande till förmån för de georgistiska idéerna.108 
I Arvika året därpå gavs återigen utrymme för den georgistiska ”saken” när 
den amerikanske miljonären och mecenaten Joseph Fels talade till mötets 
deltagare. På mötet sammanstrålade flera av de ledande inom den svenska 
jordreformrörelsen vid den här tiden. Tandläkaren Karl Elander, blivande 
ordföranden i Ekonomiska frihetsförbundet, tolkade Fels tal till svenska. Därtill 
var Carl Larsson i By och Anders Larsson-Kilian anlitade som talare på 
mötet. Detta var just ett drygt år innan Odlareförbundet bildades där Kilian, 
Carl Larsson i By och Johan Hansson skulle komma att spela viktiga 
roller.109 

Inom godtemplarrörelsen, den med ungdomsrörelsen och ungdomsmö-
tena så intimt förknippade, visades reformrörelserna stor uppmärksamhet, 
                                           
105 Vendela Runqvist talade om behovet av djurskydd på det värmländska ungdomsmötet i 
Ransäter 1907. Se Oscar Stjerne, ”Värmländska ungdomsmötet”, Karlstads-Tidningen 1907-06-26. 
K. P. Arnoldsson höll vid det värmländska ungdomsmötet i Sunne 1908, enligt referenten, ett 
förvirrat tal där fredsfrågan och vegetarianismen berördes. J. H. (Oscar Stjerne), ”Värmländska 
ungdomsmötet”, Karlstads-Tidningen 1908-06-27. Anna Wicksell talade på det värmländska 
ungdomsmötet i Karlskoga 1911 över ämnet ”Fredssakens genomförande”. ”Värmländska ung-
domsmötet”, Karlstads-Tidningen 1911-06-26. 
106 Oscar Stjerne, ”Värmländska ungdomsmötet”, Karlstads-Tidningen 1907-06-26. 
107 ”Värmländska ungdomsmötet”, Karlstads-Tidningen 1911-06-26. 
108 Ibid. 
109 ”Det värmländska ungdomsmötet: 6, 000 personer samlade å Viksplatåerna vid Arvika”, 
Karlstads-Tidningen 1912-06-26. 
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inte minst i Värmland. I distriktslogens programblad Glimten angavs vad de 
olika lokala logerna skulle diskutera på sina möten. Den värmländska 
distriktslogen var vid denna tid uppbyggd som en enda stor studiecirkel. 
Bakom detta initiativ stod Oscar Olsson som under några år vid 1900-talets 
inledning var bosatt i Värmland. Av Glimten framkommer att man på möten, 
vid sidan av nykterhetsfrågan och medborgarskapsämnet, även skulle 
behandla behovet av naturskydd, djurskydd, vegetarianism och så vidare.110 
Även i detta sammanhang kom georgismen att särbehandlas.111 

Nu var det inte endast den värmländska ungdomsrörelsen och den värm-
ländska godtemplarrörelsen som fungerade som arena för reformrörelser i 
allmänhet och för den georgistiska rörelsen i synnerhet. Detta var också 
fallet med rörelsen i Dalarna. I Siljan, organ för ungdomsrörelsen i regionen, 
återkom till exempel med viss regelbundenhet artiklar kring djurskydds-
saken.112 Annars var det också här framförallt den georgistiska jord-
reformrörelsen som gavs möjlighet att föra fram sitt budskap i tidningens 
spalter. Redaktionen framhöll vid några tillfällen att jordreform var en viktig 
fråga i samtiden, vilket man också visade genom att ge Johan Hansson och 
andra jordreformvänner stort utrymme i tidningen. Hansson bidrog med 
flera artikelserier där han pekade på nödvändigheten med jordreform.113 I 
referatet från 1906 års midvinterting kommenteras Johan Hanssons insats i 
positiva ordalag: ”Föredraget mottogs med hyllningsliknande bifallsytt-

                                           
110 För diskussion kring vegetarianism se till exempel Oskar Yngve, ”Var bör vi stanna: Något 
om dieten”, Glimten, 1907:18; Jenny Bergqvist, ”Nya vägar: Vandrande hushållskurser”, Glimten, 
1908:28. För naturskydd och djurskydd som anvisade mötesteman se Glimten, 1905:8, respektive 
Glimten, 1905:9; Glimten, 1906:17. Hembygdssträvanden var också ett viktigt tema för mötena se: 
Glimten, 1905:9; Glimten, 1907:21; Glimten, 1908:26a. 
111 Harald Vadman, ”Nykterhetsrörelsen – en central kraft för samhällsreformen”, Glimten, 
1907:21; Harald Vadman, ”Mot rusdryckförbundet”, Glimten, 1907:23; Harald Vadman, ”Jord-
reformfrågan: En viktig nykterhetsfråga”, Glimten, 1907:21; ”Ekonomiska frihetsförbundet”, 
Glimten, 1909:2; ”Till Värmlands loger av I.O.G.T.”, Glimten, 1909:5. Johan Hansson och jord-
reformen återkom flitigt i Glimten. Anvisningar om att diskutera jordreform på mötena infördes 
också. Se till exempel Glimten, 1911:2; Glimten, 1911:5; Glimten, 1911:9; Glimten, 1911:11; Glimten, 
1911:12.  
112 G. Halfdan Liander publicerade ett antal artiklar i ämnet: ”Några ord om nöjesfisket”, Siljan 
1905-08-04; dens., ”Djurskydd och barnuppfostran”, Siljan 1905-08-29. Se också Yngve 
Melander, ”I Djurskyddsfrågan”, Siljan 1906-04-10. Svenska vegetariska föreningens årsmöte 
som 1906 hölls i Rättvik refererades också utförligt. Se ”Folk i uppmarsch: Tal vid vegetariska 
föreningens årsmöte i Rättvik den 28 juli 1906”, Siljan 1906-08-03. 
113 En artikelserie kring jordvärdereform infördes i Siljan under oktober månad 1906. Se Johan 
Hansson, ”Jordvärdeskatt eller värdestegringsskatt?”, Siljan 1906-10-12; dens., ”Varför först 
jordvärdesskatt?”, Siljan 1906-10-16; dens., ”Jordvärdesbeskattning och småbrukarintressen”, 
Siljan 1906-10-19; dens., ”Jordvärdesbeskattning och småbrukarintressen: De danska hus-
männens ställning i frågan”, Siljan 1906-10-23. Även i januari-februari 1907 publicerades en rad 
artiklar av Johan Hansson men då handlade det om rusdrycksbeskattningen. Tre längre artiklar i 
jordreformfrågan författade av folkskolläraren John Nilsson antogs också av tidningen, se s. 140. 
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ringar.”114 Detta att fungera som arena för andra reformrörelser var en del 
av ungdomsrörelsens karakteristik. 

 
 

En gemenskap för  a l la ,  för  fo lket  
 
Samtiden framträdde som en brytningstid i den värmländska ungdoms-
rörelsens beskrivning. Konturerna av det kommande samhället visade sig 
allt tydligare, i vissa stycken var det redan här. Man gillade inte det man såg, 
för den egna tiden var en tid av klasskamp och av strid. Det var en nervös 
tid där folket övergivit landsbygden och jorden för staden och industrin, 
och en känsla av rotlöshet hade spridit sig i samhället.  

Konturerna av den värmländska ungdomsrörelsen framträder bättre om 
den relateras till sin motsvarighet i Dalarna. Utifrån den forskning som 
gjorts över ungdomsrörelsen i Dalarna och om nedslag görs i Siljan är det 
tydligt att den värmländska rörelsen var mer kulturkritiskt inriktad. Detta 
medan ungdomsrörelsen i Dalarna, med Gustaf Ankarcrona i spetsen, ten-
derade att lyfta fram civilisationskritiska aspekter. I Dalarna utpekades stor-
industrialismen, kapitalismen och det faktum att man tvingats överge jorden 
som orsaker till samtidens problem. Med detta hade det levande hemmet, 
vilket betraktades som samhällets grundsten, börjat vittra sönder.115 Hos den 
värmländska ungdomsrörelsen lokaliserades problemen i samtiden i större 
utsträckning till den anda av strid och klasskamp som utpekades som 
rådande i samhället. Det var emellertid främst tyngdpunkten i samtids-
kritiken som skilde rörelserna i Värmland respektive Dalarna från varandra. 
De förenades annars i en tankefigur om den förlorade gemenskapen, där 
målet var att upprätta en ny gemenskap.  

Rörelsen i Dalarna bar på en agrarvision. Framtidens goda samhälle var 
ett småbrukarsamhälle, med hemmet som samhällets byggsten.116 Hem-
ideologin var i detta fall framträdande, vilket den faktiskt inte var på samma 
sätt i Värmland om än det är fråga om nyansskillnader. I kulturkritisk anda 
                                           
114 ”Dalaungdomens midvinterting”, Siljan 1906-12-31. Efter tinget, i januari 1907, attackerade en 
av de mer framträdande inom ungdomsrörelsen i Dalarna, Ernst Liljedahl, Johan Hanssons idé 
om att jordvärdebeskattningen skulle fungera som en kompensation för rusdrycksskatten. Redak-
tionen kommenterade Liljedahls artikel med att framhålla sitt stöd till Johan Hanssons tanke på 
en ersättningsskatt. De trodde att Liljedahl missuppfattat Hansson, men menade samtidigt att 
Johan Hansson fick sköta sitt eget försvar. En kommentar till artikeln Ernst Liljedahl, ”Behöva 
spritinkomsterna ersättas?”, Siljan 1907-01-11. 
115 Se till exempel Gustaf Ankarcrona, ”’Ljus öfver landet’!”, Siljan 1905-07-07; dens., 
”Föreningen för svensk hemslöjd”, Siljan 1905-04-14. Artikeln är ett referat från ett av 
Ankarcronas föredrag. 
116 Gustaf Ankarcrona, ”Hemslöjden, dess betydelse och uppgift”, Siljan 1905-09-01; dens., 
”Svenskhet”, Siljan 1905-12-05. 
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var den värmländska ungdomsrörelsens idé om gemenskapens återupp-
rättande abstrakt. Den betonade mer den mentalitet som man menade 
skulle genomsyra ett framtida samhälle än något så konkret som hemmets 
uppbyggnad. Ungdomsmötena tonade fram som en liten föraning om vad 
man kunde förvänta sig av detta samhälle. På mötena umgicks man över 
klassgränserna och de tre dagarna kring midsommar präglades av den känsla 
av brödraskap som man ville se realiserad i övriga delar av samhället. Detta 
var den värmländska ungdomsrörelsens idé om gemenskap. Med en sådan 
inriktning blev det naturligt att individuell reformering hamnade i centrum 
och då inte bara i form av tankar kring en bred bildning av människan, utan 
mer specifikt individens etiska förfining och utveckling. I ungdomsrörelsen 
föremedlades också det skötsamhetsideal som hyllades inom nykterhets-
rörelsen och IOGT.117 

Rörelsens bild av det framtida samhället, avsedd att fungera mobilise-
rande, kan kopplas till diskussionen kring folkhemstänkandets rötter. Ambi-
tionen hos ungdomsrörelsen var att framstå som opolitisk och som bärande 
på en strävan att skapa ett samhälle för alla. Bakom denna retorik återfanns 
en folklig radikalism, med frisinnade och liberala förtecken, som utgörande 
ett landsbygdsförankrat alternativ till socialdemokratin inom dåtidens poli-
tiska vänster.118 Detta skulle kunna vara en parallell företeelse till utveck-
lingen i Norge där Noregs Ungdomslag tolkats som ett försök att mobilisera 
stöd för Venstre. Att den svenska och värmländska ungdomsrörelsen inte 
var så opolitisk som den gärna ville ge sken av märks bland annat genom att 
de tankar som gick på tvärs med rörelsens egna stämplades som politiska 
och framförallt partipolitiska. Motståndarnas idéer sades vara uttryck för 
klassegoism och särintressen och var därför inte relevanta när framtidens 
samhälle skulle byggas upp. Detta skulle ju vara ett samhälle för hela 
svenska folket, och inte till exempel bara för den växande skaran arbetare. 
Idén om ett liberalt folkhem var inte långt borta. Men till skillnad från 
folkhemmet i socialdemokratisk tappning lokaliserades kraftkällan till detta 
liberala folkhems realiserande inte så mycket till staten och samhället som 
till den enskilde individen.119 

Ett karakteristiskt drag hos den värmländska ungdomsrörelsen (som dock 
inte skilde den från rörelsen i Dalarna) var dess roll som arena för andra 
                                           
117 Edquist, s. 221 f. 
118 Nils Edling har också tidigare diskuterat liberalernas försök att under 1900-talets första år 
finna en egen plattform bland landsbygdens småfolk. Edling, Det fosterländska hemmet, s. 363 f 
119 Statsvetaren Fredrika Lagergren ser en utbredd folkhemsideologi i Sverige vid 1900-talets 
inledning och pekar på likheterna mellan Rudolf Kjelléns och Per Albin Hanssons ståndpunkter. 
Fredrika Lagergren, På andra sidan välfärdsstaten: En studie i politiska idéers betydelse (Eslöv, 1999). 
Detta synsätt har dock kritiserats. Se Hans Dahlquist, ”Folkhemsbegreppet: Rudolf Kjellén vs 
Per Albin Hansson”, Historisk tidskrift, 2002:3. Se också Henrik Björck. 

 83



 

reformrörelser. På mötena diskuterades fredsfrågan, behovet av att värna 
naturen och djuren lyftes fram och fördelarna med vegetarisk kosthållning 
tydliggjordes. Men framförallt var det den georgistiska jordreformrörelsen 
som gavs utrymme på mötena och inom rörelsen. Möjligen var det också så 
att öppenheten inför andra rörelser var en del i ungdomsrörelsens eget fall. 
Det vill säga att inslaget av andra rörelser blev så stort att det egna projektet 
inte kunde tydliggöras tillräckligt för att verka mobiliserande på ungdomen i 
Värmland. Pusslet av rörelser erbjöd helt enkelt ingen helhet, utan den 
värmländska ungdomsrörelsen med dess ungdomsmöten kom just att 
betraktas som en scen för andra rörelser. 

Ungdomsrörelsen i Värmland erhöll inte samma folkliga förankring som 
ungdomsrörelsen i till exempel Tyskland eller Norge. I Värmland och i 
Sverige förblev rörelsen en konstruktion uppifrån, en rörelse för ungdomar 
snarare än av ungdomarna själva. De ledande var medvetna om denna brist 
och visade även sitt missnöje över detta förhållande. I ljuset av det egna 
nationsbildandet lyckades den norska ungdomsrörelsen få en starkare posi-
tion. Situationen var en annan i Sverige. Kanske var inte den nationella 
myllan tillräckligt näringsrik för att förmå föda en fristående nationell 
rörelse. Konkurrensen från andra rörelser var även stor. Inom såväl nykter-
hetsrörelsen som arbetarrörelsen kom ungdomen att finna sin naturliga 
hemvist. Någon plats för en långlivad fristående moderniseringskritisk ung-
domsrörelse fanns därför inte i det svenska rörelselandskapet vid förra 
seklets inledning. 
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Kapitel 4 
 
 
 

Samhällsförändring och livsreform 
Svensk vegetarianism vid 1900-talets inledning 

 
 
Hösten 1906 befann sig Jenny Bergqvist i Göteborg. Hon hade erhållit ett 
Fredrika-Bremer-stipendium för att studera frukt- och grönsaksförädling. I 
en strävan att ytterligare fördjupa sina kunskaper på området anmälde hon 
sig till en kurs i vegetarisk matlagning som Svenska vegetariska föreningen skulle 
arrangera i Slottsskogen under ett par tre veckor. Anmälningen ägde rum på 
redaktör Gunnar Hammarlunds kontor. Johan Hansson, som bodde i 
Göteborg vid den här tiden, var bekant med Hammarlund vilket var anled-
ningen till att han befann sig på Hammarlunds kontor när Jenny Bergqvist 
knackade på för att teckna sin anmälan. På väg ut från kontoret föll de båda 
i samspråk. Konversationen återupptogs senare i samband med att Hansson 
gästade den restaurang där matlagningskursen arrangerades. Som servitriser 
på restaurangen fungerade nämligen kursdeltagarna och en av dem var 
Jenny Bergqvist.1 Egentligen är det inte förvånande att det just var i ett 
sådant sammanhang de möttes. Vegetarianismen låg i tiden. För unga 
radikala människor fostrade inom sekelskiftets svenska nykterhetsrörelse var 
säkert inte stödet till livsreform och anammandet av en vegetarisk livsföring 
ett stort steg att ta.  

Båda var således vegetarianer. I april 1907 begav sig Johan Hansson ut på 
en längre utomlandsresa. Första stoppet på resan, som skulle föra honom 
jorden runt, var London. Under denna tid, när han tillbringade dagarna i sin 
lägenhet läsandes engelska tidningar för att lära sig språket, besökte han 
stadens vegetariska restauranger. När han sedan hösten 1908 återvände till 
Europa svårt sjuk var det naturligt att han vårdades enligt vegetariska prin-
ciper, i alla fall inledningsvis. Av de två visade Jenny Bergqvist det mest 
hängivna intresset för livsreform och de delar som denna innefattade. Efter 
att ha genomgått den tre veckor långa kursen i Göteborg verkade hon själv 

                                           
1 Se Bergqvist, ”Uppteckning”, s. 2, privat förvar. Kursen hölls mellan 17 september och 6 
oktober 1906. Den 3 oktober bildades den vegetariska föreningen i Göteborg. Se ”Skolköks-
kursen i Göteborg”, Vegetarianen, 1906:6,  
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som lärarinna i vegetarisk matlagning under en tid.2 Senare kom hon också 
att skriva om livsreform och vegetarianism i dagspressen.3 Ett exempel på 
hennes intresse för vegetarianism är den bok som hon, tillsammans med sin 
äldre syster Elin Bergqvist, gav ut 1907. Boken hade titeln Hemmets bok: 
Praktisk ekonomisk kokbok och hjälpreda för hemmen (1907). På bokens titelsida 
presenterades Elin Bergqvist som ”Lärarinna i huslig ekonomi vid Brunns-
viks folkhögskola” och Jenny Bergqvist utsågs till ”Lärarinna i vegetarisk 
kokkonst”. Detta var inte en alltigenom vegetarisk kokbok, men det vege-
tariska temat dominerade. Majoriteten av recepten var vegetariska och 
boken innehöll också jämförelsetabeller vad det gällde näringsinnehåll för 
vegetarisk respektive animalisk kost.4 

I detta kapitel är avsikten att granska den svenska livsreformrörelsen 
decennierna kring sekelskiftet 1900. Det kommer att göras genom en analys 
av den vegetariska rörelsen och de skrifter som är möjliga att koppla till 
rörelseorganisationen Svenska vegetariska föreningen. Viktiga byggstenar i 
analysen blir därmed föreningens egen tidskrift Vegetarianen samt de 
broschyrer som föreningen gav ut under 1900-talets två första decennier. 
Även annan svensk litteratur på området livsreform kommer att lyftas fram. 
Analysen av den Svenska vegetariska föreningen behandlar organiserings-
processen, det idémässiga innehållet hos rörelsen, det vill säga rörelse-
ideologin, samt arbetet mot det politiska systemet som ett sätt att få delar av 
sitt projekt realiserade. Det senare utgjorde inte någon huvudpunkt men var 
ändå viktigt för den svenska vegetarianismen. Huvudintresset riktas dock 
mot rörelseideologin med syfte att peka på de underliggande strukturerna 
hos denna. 

Forskningen kring den svenska livsreformrörelsen och den svenska vege-
tarianismen är inte särskilt omfattande. Bosse Sundin har emellertid i en 
längre essä behandlat Svenska vegetariska föreningens förste ordförande 
och ledargestalten inom den svenska vegetarianismen – Johan Lindström 
Saxon – och idén om det naturenliga levnadssättet. Saxon tillhörde enligt 
Sundin tillsammans med P. J. Rösiö, Karl-Erik Forsslund, Fredrik Ström, 

                                           
2 I Vegetarianen rapporterades från Jenny Bergqvists kurser i Skara och Lund. I tidskriften påstods 
att det var Jenny Bergqvists solskenshumör och flärdfrihet som hade medfört att stelheten 
mellan kursdeltagarna snabbt försvunnit. Se Vegetarianen, 1907:2; ”Vegetarisk skolkökskurs i 
Lund”, Vegetarianen, 1907:3-4. 
3 Jenny Bergqvist Hansson hade under perioder en egen spalt på detta ämne i såväl Odlaren som 
Social-Demokraten. 
4 Elin Bergqvist & Jenny Bergqvist, Hemmets bok: Praktisk ekonomisk kokbok och hjälpreda för hemmen 
(Stockholm, 1907). I tablån över lärare och elever från den första kursen i Brunnsvik finns Elin 
Bergqvist upptagen. Se Rune Nordin, Brunnsvik och arbetarrörelsen (Östervåla, 1981) s. 70 f. 
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Ellen Key och Johan Hansson med flera en ”rödgrön” tradition.5 Sundin 
karakteriserar målande Saxons ideologiska position: ”Saxons vegetariska 
gryta innehöll rejäla stycken av tidens allmänna hygienism, de stora folk-
rörelsernas skötsamhetsideal samt en ’röd-grön’ civilisationskritik”.6  

En rörelse som stod vegetariska rörelsen nära var djurskyddsrörelsen. 
Idéhistorikern Karin Dirke har uppmärksammat att dessa båda rörelser 
backades upp av en grupp i samhället som höll ord som naturlighet och 
renhet högt.7 Detta var också rörelser som såg ett tydligt samband mellan 
människans moraliska och biologiska status, och båda dessa delar menade 
man behövde utvecklas.8 

De perspektiv som introducerats av Sundin och Dirke är tänkta att för-
djupas ytterligare i denna studie. Här skall också andra aspekter uppmärk-
sammas. 
 
 
L ivsreformröre lse  
 
Innan analysen av den vegetariska rörelsen och dess rörelseorganisation tar 
vid är det relevant att titta närmare på fenomenet livsreform. Vad är livsre-
formrörelsen, hur skall den avgränsas från andra rörelser och vad avses med 
livsreform?  

Den tyske historikern Wolfgang Krabbe ger i den på området tidiga 
avhandlingen Gesellschaftsveränderung durch Lebensreform (1974) en viktig defini-
tion av vad som betecknas som livsreformrörelsen. Det är en i grunden vid 
definition, som samtidigt också pekar mot en mer avgränsad bestämning. 
Krabbe delar upp livsreformrörelsen i en yttre och i en inre krets. Till den 
senare räknar han reformrörelser som den vegetariska rörelsen, nudism-
rörelsen, klädesreformrörelsen samt naturläkekonströrelsen, medan den 
förra består av jordreformrörelsen, trädgårdsstadsrörelsen, kolonirörelsen 
och anti-alkoholrörelsen.9 Rörelser av den inre kretsen stod enligt Krabbe 
för en abstrakt vision. Den yttre kretsens rörelser var däremot mer konkret 
socialreformatiskt inriktade mot att åstadkomma förändringar inom de 

                                           
5 Bosse Sundin, ”Vägen till Idealtillvaron: Saxon och vegetarismen”, i Framtidens tjänst: ur folk-
hemmets idéhistoria (Stockholm, 1986) s. 85 f. 
6 Ibid., s. 78. 
7 Karin Dirke, De värnlösas vänner: Den svenska djurskyddsrörelsen 1875-1920 (Stockholm, 2000)         
s. 252. 
8 Ibid., s. 254. Ett närbesläktat område rör hygienismen. För en diskussion kring dessa idéer se 
till exempel Karin Johannisson, ”Folkhälsa: Det svenska projektet från 1900 till 2:a världskriget”, 
Lychnos: Årsbok för idéhistoria och vetenskapshistoria, 1991, s. 139-195. 
9 Krabbe, Gesellschaftsveränderung durch Lebensreform, s. 13. 
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ramar som de rådande sociala, politiska och ekonomiska strukturerna gav.10 
Om man skall tolka Krabbe tycks en skillnad mellan den inre och yttre 
kretsens rörelser vara att de förra lokaliserade hela förändringskraften till 
individen medan de senare även ansåg att samhälleliga reformer var 
nödvändiga för att ett bättre samhälle skulle kunna bildas. Den tyska 
sociologen Eva Barlösius har indirekt ifrågasatt Krabbes definition genom 
att i boken Naturgemässe Lebensführung (1997) hävda att man måste ha en bred 
definition eftersom de olika rörelserna i så stor utsträckning var samman-
vävda med varandra. Gemensamt för dem alla var dessutom att de tog sin 
utgångspunkt i reformeringen av personligheten.11 En liknande inklusiv men 
mer rörelse- och organisatoriskt förankrad definition görs av historikern 
Judith Baumgartner. För henne är livsreformrörelsen ett samlingsnamn på 
en rad olika rörelser som naturskyddsrörelser, djurskyddsrörelser, jord-
reformrörelser, naturläkekonströrelser, nudismrörelser, reformpedagogiska 
rörelser, kolonirörelser och ungdomsrörelser.12 Någon enhetlig linje för hur 
livsreformrörelsen skall avgränsas finns således inte i den tyska forskningen. 

Begreppet livsreform, eller ”Lebensreform” på tyska, etablerades och fann 
sitt innehåll i Tyskland under 1890-talet. Barlösius menar att begreppet 
pekar mot två viktiga aspekter:13  

 
1. en reform på alla områden, med särskilt avseende på de kroppsligt 

relevanta, vilken otvetydigt leder till ett naturenligt levnadssätt; 
2. en personlig självreform som måste föregå varje typ av statliga och 

sociala reformer. 
 
Utifrån dessa två punkter framstår livsreformrörelsen som en tydligt kultur-
orienterad rörelse, där ansvaret för reformen ligger på den enskilde 
individen, och där en individuell reform och förändringsstrategi går före 
reformer på ett samhälleligt plan. Reformen är total. Den innefattar en om-
stöpning av hela personligheten och ett fullständigt engagemang är därför 
en förutsättning.14 

Livsreformrörelsen avgränsas i denna undersökning till de rörelser som 
Krabbe placerar i den inre kretsen, de som ser självreform som den främsta 

                                           
10 Ibid., s. 49, 171. 
11 Barlösius, s. 217-224. 
12 Judith Baumgarten, ”Die Lebensreformbewegung um 1900”, Bauwelt, 1992:43, s. 2451. 
13 1. eine Reform aller Lebensgebiete, insbesondere der körpergebundenen, die unbedingt zu 
einer naturgemäßen Lebensweise führen müßte; 2. eine persönliche Selbstreform, die vor allen 
staatlichen und sozialen Reformen durchzuführen ist. Barlösius, s. 218. 
14 Krabbe, Gesellschaftsveränderung durch Lebensreform, s. 13 f.; Barlösius, s. 224. 
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vägen till förändring.15 En sådan etikettering bidrar nämligen till att bejaka 
reformrörelsernas egenarter eftersom dessa har något olika uppfattningar 
om hur samhället skall förändras. 

Livsreformrörelsen är sålunda en beteckning som pekar mot olika del-
rörelser eller organisationer. Begreppet livsreform är däremot själva idén, 
tanken på att genomföra en självreform för att inrätta ett mer naturenligt 
levnadssätt. Denna idé var levande hos flera reformrörelser. 

 
 

D e n  v e g e t a r i s k a  r ö r e l s e n  
 
Anledningen till att den vegetariska rörelsen lyfts fram är att den kan be-
traktas som livsreformrörelsens kärnrörelse.16 Inledningsvis kommer ett kort 
avsnitt ägnas den vegetariska rörelsens uppkomst och karaktär i ett interna-
tionellt sammanhang. Denna beskrivning skapar nämligen möjlighet för en 
försiktig jämförelse med den svenska vegetariska rörelsen när denna sedan 
analyseras. 

Rötterna till dagens vegetariska rörelse kan sökas tillbaka till antiken och 
den grekiske filosofen Pythagoras på 500-talet före Kristus. Denne utveck-
lade en filosofi som innehöll drag av mysticism där alla levande ting var för-
bundna med varandra.17 De dietistiska regler som uppställdes av Pythagoras 
lade tabu på sådant som offrades till gudarna. Utbudet av potentiella livs-
medel beskars därför kraftigt. En pythagorian hänvisades till att livnära sig 
på bröd, honung, spannmål, frukt och vissa grönsaker.18  

Den första vegetariska sammanslutningen bildades dock långt senare – 
först 1847 i Manchester, England. Den gavs namnet Vegetarian Society.19 I 
början av sin existens var vegetarianismen framgångsrik, för att under 1860-
70-talen stöta på svårigheter. Tillbakagången bröts under 1880-talet när 
anhängarskarorna åter växte. Den positiva utvecklingen höll i sig fram till 
decennierna efter sekelskiftet 1900.20 Enligt historikern Colin Spencer har 
vegetarianismen sin bakgrund i 1800-talets samhällsförändringar. Vegetaria-
nismen blev en möjlig idé i en situation där befolkningen förlorat sitt 
naturliga förhållande till jorden och naturen. Avskurenheten från naturen 
och odlingslandskapet födde en önskan att återvända till ett pastoralt till-
                                           
15 I denna studie används istället beteckningen reformrörelse för att fånga alla rörelser av den 
typen, på samma sätt som i Handbuch der deutschen Reformbewegungen 1880-1933, Dieter Kerbs & 
Jürgen Reulecke (hg.) (Wuppertal, 1998). 
16 Krabbe, Gesellschaftsveränderung durch Lebensreform, s. 48 f. 
17 Colin Spencer, The Heretic's Feast: A History of Vegetarianism (Hanover, N.H, 1995 [1993]) s. 41. 
18 Ibid., s. 46. 
19 Ibid., s. 252. 
20 Ibid., s. 272.  
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stånd, till en kulturell natur. Rörelsen fann också sina starkaste fästen i de 
urbana områdena. En annan viktig förutsättning för vegetarianismens 
uppkomst ser Spencer i födelsen av en lägre medelklass. Detta var nämligen 
en grupp i samhället som hade råd att avstå från vissa potentiella livsmedel 
utan att för den skull riskera försörjningen. Denna uppfattning bekräftas av 
att medelsklassen utgjorde den dominerande gruppen inom den engelska 
vegetarianismen.21 Politiskt sett befann sig rörelsen på vänsterkanten. Det 
hävdas till och med att den socialistiska men icke-marxistiska samman-
slutningen Fabian Society faktiskt uppstod som en avknoppning från den 
londonbaserade reforminriktade vegetariska sammanslutningen National 
Food Reform Society.22 

I Tyskland erhöll vegetarianismen verklig uppmärksamhet under revolu-
tionsåret 1848.23 Men det var inte förrän 1867 som det första tyska vegeta-
riska sällskapet kom att grundas, detta av Eduard Baltzer som var den 
ledande tyske vegetarianen under andra hälften av 1800-talet. Vid denna tid 
framfördes inom den tyska rörelsen tre huvudsakliga motiv för ett vege-
tariskt levnadssätt:24 
• Det hygieniska; vid nedbrytningen av kött bildades för kroppen farliga 

gifter. Konsumtionsförbudet gällde inte enbart kött utan all förtäring av 
stimulantia som tobak, te och kaffe. 

• Det ekonomiska; vegetarisk kost var billig. Dessutom skulle ”närings-
spillet” bli mindre om samhället blev vegetariskt och fler människor 
kunna försörjas. 

• Det etiska; vegetarianismen präglades av en generell pacifism som gällde 
både människor och djur. 

Dessa motiv kan kompletteras med ett fjärde menar Eva Barlösius, och det 
rör vegetarianismen som en emanciperande kraft för kvinnorna. Den vege-
tariska kosten skulle, då den hade kortare tillagningstiden än vanlig kost, 
minska kvinnornas bundenhet till köket och spisen. Hur central denna 
motivbild var för den tyska vegetariska rörelsen utvecklar hon dock inte.25 

Barlösius menar att den vegetariska rörelsen, som uttryckligen stödde idén 
om ett naturenligt levnadssätt, fann sitt starkaste stöd i de nordtyska del-

                                           
21 Spencer, s. 275, 293, 296. Idéhistorikern Karin Dirke vill nyansera idén om att distanseringen 
från naturen låg bakom födelsen av djurskyddsrörelsen. Hon påpekar att de främsta före-
språkarna för djurskyddet, som många gånger sammanföll med en vegetarisk position, fanns 
bland veterinärer. Dessa konfronterades varje dag med den moderna ofta urbaniserade männi-
skans umgänge med djuren. Se Dirke, s. 280-284. 
22 Spencer, s. 279. 
23 Krabbe, Gesellschaftsveränderung durch Lebensreform, s. 54. 
24 Ibid., s. 59-73. Dessa motiv återkom också senare. 
25 Barlösius, s. 186. 
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staterna. Proportionellt sett var Sachsen ledande. Av det totala antalet 
medlemmar i olika vegetariska sammanslutningar år 1884 kom hela 20 
procent från Sachsen, vilket var lika mycket som från hela södra Tyskland.26 
Framförallt var det i de större städerna, med mer än 100 000 invånare, som 
vegetarianismen etablerades. Med stöd av medlemsmatriklar vill Barlösius 
också hävda att den typiske vegetarianen var en ogift tjänsteman i offentlig 
eller privat tjänst. Det var från den med samhällstransformationen växande 
tertiära samhällssektorn som de flesta medlemmarna hämtades. De tillhörde 
det nya sociala mellanskikt som växte fram omkring förra sekelskiftet i 
Tyskland.27 Vegetarianismen kan därför enligt Barlösius betraktas som en 
del i det nya mellanskiktets förborgerligande. Den erbjöd en möjlighet för 
denna grupp att skilja ut sig, från landsbygdsbefolkningen, från den hotfulla 
arbetarklassen och från den högre borgerlighet av vilken man ändå aldrig 
skulle kunna bli en del.28 Eva Barlösius tolkar sålunda vegetarianismens 
uppkomst i Tyskland som ett försök från en grupp i samhället att skaffa sig 
en egen identitet. Själva idén om att inte äta kött hävdar hon var närmast 
perifer i sammanhanget.29 

Barlösius visar också att rörelsen var konfessionellt bunden.30 De ledande 
vegetariska ideologerna hade nära band till protestantismen och vege-
tarianerna var överrepresenterade i de norra protestantiska delarna av 
landet. I någon mening kan man påstå att vegetarianismen erbjöd ett nytt 
levnadsreglemente. Därför har den vid tillfälle kommit att uppfattas som en 
ersättningsreligion, som en typ av sekulär protestantism.31 Vegetarianismen 
skulle på detta sätt kunna betraktas som en kritik av protestantismen. Den 
gav nya levnadsregler när de protestantiska hade tjänat ut. Barlösius är själv 
dock något tveksam till detta synsätt.32 

Tydligt är att vegetarianismens uppkomst och spridning i Tyskland hade 
ett nära samband med den snabba sociala och ekonomiska moderniseringen 
som landet genomgick vid denna tid. Colin Spencer har ju också framhållit 
vegetarianismens koppling till moderniseringsprocessen. 

 
 

                                           
26 Ibid., s. 114 f. 
27 Ibid., s. 132 f. 
28 Ibid., s. 169 ff. 
29 Barlösius, s. 11 f.  
30 Ibid., s. 118 ff. 
31 Se Krabbe, Gesellschaftsveränderung durch Lebensreform, s. 167 f. 
32 Se Barlösius, s. 211 f. 

 91



 

Den svenska  natur läkekonströre lsen  
 
Den vegetariska rörelsen var alltså att betrakta som något av livsreformrö-
relsens huvudrörelse, internationellt så väl som i Sverige. Vid sidan av den 
svenska vegetariska rörelsen fanns emellertid en mycket livskraftig natur-
läkekonströrelse som i vissa avseenden föregick vegetarianismens breda 
genombrott och som det därför kan vara av värde att uppmärksamma. 
Naturläkekonströrelsen växte fram som en aktiv rörelse i landet under 1800-
talets avslutande decennier. Detta var en rörelse som slagit igenom i 
Tyskland under 1850-talet och som introducerats i Sverige av bland andra 
karlstadssonen och läkaren A. F. Melander. Denne stod nämligen som 
författare till den på området tidiga boken Naturmedicin: Praktisk handbok till 
ledning för akuta sjukdomars igenkännande och behandling (1876).33 Naturläke-
konströrelsen menade att den moderna människans sjukdomar hade sitt 
ursprung i en förändrad livsstil. Konsumtionen av fläsk och av gifter som 
alkohol, tobak och kaffe hade ökat. Receptet mot denna utveckling var 
varken mediciner eller landsomfattande vaccinationskampanjer. Istället var 
det genom att övergå till (eller återuppta) en naturlig diet och genom vatten-
kurer samt ljus- och luftbad som människan skulle bli frisk.34 Den svenska 
naturläkekonströrelsen var en del av det samtal kring hälsovård och 
hygienism som uppstod i Sverige i slutet av 1800-talet.35  

Under perioden 1880-1920 fanns en rad olika tidskrifter som just satte 
fokus på problemet med den moderna livsstilen. Tidskrifter som Tidskriften 
för ögondiagnos och elektrohomeopati (1908-13), Homöopatiens seger (1907-12, 1919-
22), Från Homöopatiens värld (1909-18), Hälsokällan (1910-11), Hälsovännen 
(1886-1961), Naturenlig hälsovård (1912-14), Svensk frisk luft (1916-19)36 Hälso-
vindar (1911-13), Vaccinationsgranskaren (1913-25). 

Ett tecken på hur framträdande och stridbar naturläkekonströrelsen var 
vid den här tiden är grundandet av tidskriften Hygienisk Revy: Populär tidskrift 
för hygieniskt upplysningsarbete. Denna tidskrift såg som sin huvuduppgift att 
motarbeta naturläkekonströrelsen. I tidskriftens anmälan sades det: 
 

Hygienisk Revy vill också genom sakkunniga uppsatser belysa det mot 
den vetenskapliga läkekonsten riktade arbete, som bedrives från 

                                           
33 Se G. Halfdan Liander, Vegetarismen i Sverige: Skrift utgiven av Svenska vegetariska föreningen vid dess 
25-års jubileum (Stockholm, 1928) s. 8. 
34 Krabbe, Gesellschaftsveränderung durch Lebensreform, s. 79. 
35 Ett utryck för det stora intresset för hälsovård kring sekelskiftet 1900 var att ”Hälsovård” 
erhöll en egen rubrik i Svensk Bok-katalog Jämte musikförteckning 1896-1900 (Stockholm, 1904). 
36 Detta var organet för ”Föreningen bort med tobaken”. Läkaren Hjalmar Selldén var en profil 
inom den tidiga svenska livsreformrörelsen. Se J. L. Saxon, ”Doktor Hj. Selldén: En intervju”, 
Vegetarianen, 1905:6. 
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homöopatiens och den falska naturläkekonstens sida, för att nu endast 
nämna ett par av de mest högröstade riktningarna av det i system satta 
kvacksalveriet.37 
 

Tidskriftens redaktion, som bestod av akademiskt utbildade läkare, ville 
driva en offensiv upplysningsverksamhet eftersom man ansåg att de oveten-
skapliga inriktningarnas framgångar i mycket bottnade i okunskap.38 

Den svenska naturläkekonströrelsens olika tidskrifter genomsyrades av ett 
moderniseringskritiskt förhållningssätt. Starkt avstånd togs från det mo-
derna urbana livet. Idealet fanns istället på landsbygden och hos bönderna, 
långt från stadsmänniskans konstlade livsstil.39 
 
 
V e g e t a r i s k a  f ö r e g å n g a r e  
 
När de svenska vegetarianerna bildade Svenska vegetariska föreningen 
(SVF) i februari 1903 innebar detta ingalunda födelsen av en organiserad 
vegetarisk rörelse i Sverige. Det var inte heller första gången som termen 
vegetarisk användes i landet. Victor Pfeiff, en av många ledargestalter inom 
den svenska livsreformrörelsen och vegetarianismen, översatte till exempel 
och gav ut Anna Kingsfords arbete Den rätta dieten i en skriftserie kallad Ve-
getariskt bibliotek redan 1891.40 Men den svenska vegetarianismens rötter är 
äldre än så. Emanuel Swedenborg skall nämligen ha levt vegetariskt under 
den senare delen av sitt liv.41 De så kallade swedenborgarna spelade en icke 
oväsentlig roll i spridningen av vegetarianismen från de engelska öarna till 
Nordamerika.42  

                                           
37 ”Anmälan”, Hygienisk Revy: Populär tidskrift för hygieniskt upplysningsarbete 1912:1, s. 21. Läkar-
kårens rop på att stävja kvacksalveri eller alternativ medicin har höjts gång efter annan under de 
senaste seklerna. I riksdagen framfördes åren före sekelskiftet 1900 motioner kring behovet av 
att förbjuda kvacksalveri. Samtliga motioner röstades ned av de folkvalda. Om läkarkårens attityd 
till så kallade kvacksalvare och alternativ medicin se Motzi Eklöf, ”Läkarna och kvacksalveriet”, 
Res Publica: Östlings bokförlag Symposions teoretiska och litterära tidskrift, 40, 1998. 
38 ”Anmälan”, Hygienisk Revy: Populär tidskrift för hygieniskt upplysningsarbete, 1912:1, s. 21. 
39 Se till exempel: L. C., ”Sverige, vårt vackra land II: Intryck från en fotvandring i norra 
Jämtland”, Naturenlig Hälsovård: Organ för föreningen för naturenlig hälsovård i Medelpad, 1914:1, s. 13-
17; ”Tillbaka till landet”, Hälsovännen: Tidskrift för allmän och enskild hälsovård, 1905:4, s. 64. 
40 Anna Kingsford, Den rätta dieten: En Afhandl. Om människans naturliga föda (Stockholm, 1891). 
Pfeiff var också en av de ledande personerna inom den svenska teosofin. Se Håkan Lejon, 
Historien om den antroposofiska humanismen: Den antroposofiska bildningsidén i idéhistoriskt perspektiv 1880-
1980 (Stockholm, 1997). 
41 Liander, s. 8. 
42 Se Julia Twigg, The vegetarian movement in England 1847-1981: With particular reference to its ideology, 
opublicerad avhandling, London University 1981. 
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1889 grundades Svänska reformgillet med professorn i nordiska språk vid 
Uppsala universitet Frits Läffler i spetsen. Reformgillets uppgift beskrevs 
bland annat vara att: 
 

söka verka för människosläktets utveckling till fysisk hälsa och styrka såsom 
en grundval för andlig kraft och sundhet och ett lyckligt liv i allmänhet.43 
 

Väl att märka var inte reformgillet uttryckligen vegetariskt, men ordfö-
randen själv levde efter vegetariska principer.44 Reformgillets verksamhet 
upphörde efter något år och det upplöstes slutligen 1904.45 Något mer 
livaktigt tycks Samfundet för befrämjandet av ett naturenligt levnadssätt ha varit. 
Samfundet, som bildades 1894, var inte heller det exklusivt vegetariskt, 
vilket emellertid inte hindrade att vegetariska middagar anordnades i sam-
fundets regi under 1890-talet.46 Bland medlemmarna märktes en rad kända 
personligheter som den fritänkande socialisten A. F. Åkerberg och den 
blivande ordföranden av den internationella nykterhetsrörelsen Edvard 
Wavrinsky.47 Andra kända medlemmar var makarna Christian L. Tenow och 
Elna Tenow, båda mycket djupt engagerade i den svenska djurskydds-
rörelsen. Christian L. Tenow fungerade som ordförande i Nordiska sam-
fundet för bekämpandet av det vetenskapliga djurplågeriet, medan fru Elna 
redigerade samfundets organ Djurens rätt.48 Vegetarianismen uppfattades 
också vid tillfällen som en naturlig följd av djurskyddet. Känslan för det 
lidande som människan utsatte djuren för kunde leda vidare till ett vegeta-
riskt levnadssätt. Djurskyddet och vegetarianismen bar på samma etiska 
dimension.49 

Ordförande för Samfundet för befrämjandet av ett naturenligt levnadssätt 
var professor G. A. Unman. Samfundet genererade en lokalavdelning i 

                                           
43 Citatet är hämtat ur Liander, s. 11. Framställningen över SVF:s föregångare är där inget annat 
anges hämtade från Lianders historik. 
44 Ibid. 
45 Liander s. 12, Förutom kassan på 143 kronor och 23 öre fick föreningen gillets handlingar och 
bibliotek. Det framhölls att man tog vid där gillet slutat. ”Från vegetarianernas läger”, 
Vegetarianen, 1904:5. 
46 Liander, s. 12. 
47 Åkerberg och Wavrinsky skall enligt uppgift även ha varit medlemmar av Svänska reformgillet. 
se ”Svänska reformgillet”, Vegetarianen, 1904:6. 
48 Elna Tenov är också känd under pseudonymen Elsa Törne. Se till exempel Sundin, ”Vägen till 
idealtillvaron”. Elna Tenow gav under ett par år ut tidskriften Fylgia: Tidskrift för hygienisk självhjälp 
i hemmet (1895-1897). I premiärnumret från september 1895 framhölls att en förutsättning för att 
nå en lycklig tillvaro var att man ägde en sund själ i en sund kropp. Den hygieniska självhjälpen 
kunde visa vägen. Man skulle sålunda lära känna sin egen kropp och inte lita blint på läkaren. De 
svenska medborgarna behövde frigöra sig från sitt auktoritetstroende på hälsans område, fram-
hölls det. ”Vårt program”, Fylgia, 1895:1, s. 3; ”Hygienisk sjelfhjelp, Fylgia, 1895:1, s. 4 ff. 
49 Se till exempel Ida Ellsén, ”Djurskydd och vegetarism”, Vegetarianen, 1908: 5-6, s. 52-56. 
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Östersund 1895 under ledning av J. L. Saxon, den svenska vegetarianismens 
blivande ledare.50 

 
 

Vegetar ianerna  organiserar  s ig  
 
I avhandlingens inledande teoretiska diskussion kring sociala rörelser på-
stods att tidigare mobiliseringsstrukturer, som rörelseorganisationer eller 
nätverk av mer informellt slag, underlättar mobiliseringen av anhängare till 
den nya rörelsen och rörelseorganisationen. I fallet med SVF var detta 
tydligt. När föreningen grundades den 13 februari 1903 gjordes detta i 
kapten W. Geddas hem i Stockholm. Gedda, som hade varit en av de mer 
framträdande personerna inom det ovan nämnda Samfundet för befräm-
jandet av ett naturenligt levnadssätt, tog på detta sätt även aktiv del i 
bildandet av den vegetariska rörelsens egen rörelseorganisation.51 Banden 
mellan den nya föreningen och de tidigare mobiliseringsstrukturerna på om-
rådet förstärktes ytterligare av att Svänska reformgillet testamenterade sin 
kassa och sitt bibliotek till SVF. Även Samfundet för befrämjandet av ett 
naturenligt levnadssätt överlät sina tillgångar till den nybildade föreningen. 
Inom SVF var man också mycket noga med att framhålla samhörigheten 
med de tidigare organisationerna. I Vegetarianens premiärnummer kunde man 
läsa: 
 

Svenska vegetariska föreningen få ärva! Vid Svenska vegetariska före-
ningens bildade 13 febr. meddelade ordförande i vår förenings avsomnade 
föregångare...52 

 
En tidig medlemsmatrikel innehåller också de två förra ordförandena 

Läffler och Unman.53 Att man så tydligt kunde visa att man ingick i en in-
hemsk tradition, med uppenbara band till tidigare organisationer, borde 
rimligen ha gynnat anslutningen till föreningen. 

Vad såg då föreningen som sin uppgift? Den första paragrafen i fö-
reningens stadgar ger svaret. Den löd: 
                                           
50 För ett sent livstecken från denna förening, se  Henrik Berg, Upplysningar rörande ”Föreningen för 
ett naturenligt levnadssätt” (Stockholm, 1915). Han var också utgivare av tidskriften Hälsovännen. 
51 Bland de 36 personer som var med vid stiftandet av föreningen återfanns även företrädare för 
såväl fredsrörelse som nykterhetsrörelse. K. P. Arnoldsson och G. Halfdan Liander var viktiga 
personer inom freds- respektive nykterhetsrörelsen. Se Bert Mårald, Den svenska freds- och neutrali-
tetsrörelsens uppkomst (Göteborg, 1974). Även den sociale reformatorn G. H. von Koch angavs 
som deltagare vid det konstituerande mötet och var upptagen i en tidig medlemsmatrikel. Se 
Liander, s. 18 samt ”Medlemmar i Svenska vegetariska föreningen”, Vegetarianen, 1903:3. 
52 ”Från vegetarianernas läger”, Vegetarianen, 1903:1, s. 2. 
53 ”Medlemmar i Svenska vegetariska föreningen”, Vegetarianen, 1903:3. 
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Föreningens ändamål är att befrämja utbredandet af vegetarismens idéer 
samt att samla de inom landet befintliga anhängarne däraf till enig samvär-
kan för detta mål.54 
 

I den andra paragrafen framgick vilka som kunde ansluta sig till föreningen. 
Man vände sig inte bara till praktiserande vegetarianer utan också till dem 
som ställde sig positiva till vegetarianismens idéer och strävanden utan att 
för den skull själva leva som vegetarianer.55  

Samtidigt som föreningen bildades började man utge Vegetarianen. Tid-
skriften blev ett organ för att sprida kunskap om vegetarianismens utveck-
ling inom landet och för att lyfta fram nya rön på näringens område. 
Tidningens redaktör blev föreningens ordförande, J. L. Saxon. 56 

Vegetariska föreningens organisatoriska struktur var löslig, något som helt 
ligger i linje med vad som tidigare sagts om förutsättningarna för en kultur-
orienterad rörelses organisering. Ambitionen var från början att bilda lokala 
föreningar ute i landet. Därför utsågs redan första året tolv korre-
sponderande styrelseledamöter. Dessa gavs tre huvuduppgifter. För det 
första skulle de stimulera bildandet av lokala kretsföreningar samt se till att 
de stadgar som dessa antog inte stred mot huvudstadgarna. De skulle för 
det andra arbeta med att öka antalet medlemmar och för det tredje var det 
tänkt att de skulle meddela Vegetarianen sådant som kunde vara av intresse.57 
De korresponderande styrelseledamöterna skulle på så sätt få en mobili-
serande uppgift och bidra till att bygga upp lokala organisatoriska strukturer. 
Trots dessa ansatser framstår, i alla fall i stadgarna, kopplingen mellan den 
centrala och lokala nivån som vag och motsägelsefull. I huvudstadgarnas 
paragraf 7 påpekades nämligen att bildandet av lokalföreningar om möjligt 
borde ske och att detta lät sig göras när sju medlemmar var samlade. 

                                           
54 ”Svenska vegetariska föreningen”, Vegetarianen, 1903:1, paragraf 1. 
55 ”Med vegetarian förstås här den, som fullständigt afhåller sig från alla slags näring, som erhåles 
av döda djur.”, Ibid., paragraf 2. 
56 Vegetarianen gavs från början ut varannan månad för att 1907 bli en månadstidskrift. Kungliga 
biblioteket saknar nummer 1905:1-4. 
57 Vegetarianen, 1903:4. Orter som var representerade: Lund, Stocksund, Nora, Stockholm, 
Malmö, Falun, Hedemora, Luleå, Finspång Sundsvall, Jönköping samt Djursholm. Nils af 
Ekenstam var den korresponderande ledamoten för Lund och G. Halfdan Liander hade samma 
uppgift för Stockholm. En lokalavdelning bildades också i Östersund 1903-11-21. Vid bildandet 
ärvde denna förening den lokala filialen av Samfundet för befrämjandet av ett naturenligt lev-
nadssätt och då bland annat filialens sparbanksbok. Ibid. Jenny Bergqvist, Johan Hansson och 
Nils af Ekenstam var inte de enda vegetariskt inriktade personerna inom den georgistiska jord-
reformrörelsen. August Berglund, vilken var styrande medlem i Ekonomiska frihetsförbundet, 
var sekreterare på den nordiska vegetariska kongressen i Helsingborg 1906. Se ”Nordiska 
vegetariska kongressen i Helsingborg”, Vegetarianen, 1906:5, s. 68. Även Anders Larsson-Kilian 
uttryckte sitt stöd för den vegetariska hållningen. Tyvärr menade han att det inte var möjligt att 
inrätta ett vegetariskt liv som småbrukare i Norrland. Klimatet medgav inte det. Anders Larsson-
Kilian, ”Jordbruk och jordbrukare: Några spridda tankar”, Odlaren 1912:20. 
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Paragrafen fortsatte: ”Lokalavdelningen antager stadgar efter eget skön. De 
skola dock underställas S.V.F. för godkännande.”58 Kontakten mellan cen-
tral och lokal nivå var tänkt att upprätthållas av en ombudsman som utsetts 
av den lokala föreningen.59 Dessa formuleringar, i ett för föreningen så 
centralt dokument som stadgarna, visar att den lokala föreningens möjlig-
heter att utveckla sin egen verksamhet var stora under SVF:s tidiga period. 
 
 
D e  v e g e t a r i s k a  s k o l k ö k s k u r s e r n a  
 
Den centrala strategin för mobiliseringen av nya anhängare och för bil-
dandet av lokala föreningar var, vid sidan av de tolv korresponderande som 
utsetts, de skolkökskurser som SVF började arrangera år 1906. Ordnandet 
av vegetariska middagar som en del i den utåtriktade propagandistiska och 
mobiliserande verksamheten var i sig inget nytt. Även Samfundet för be-
främjandet av ett naturenligt levnadssätt hade ju gjort detta. SVF:s satsning 
var dock mer omfattande. 

Hösten 1905 väcktes tanken på att arrangera skolkökskurser i vegetarisk 
matlagning. Det gick snabbt att samla in de 500-600 kronor som krävdes för 
inköp av en köksservis. Johanne Ottesen, som tillsammans med sin man 
Carl Ottesen förestod det vegetariska kurhemmet Skodsborg i Danmark, 
engagerades för premiärkursen. Kursen hölls i Stockholm under tre veckor 
senvintern 1906. Ett femtontal kvinnor deltog på kursen. Meningen var att 
denna kurs, som innehöll en grundlig teoretisk genomgång, skulle fungera 
som instruktionskurs för blivande skolkökslärarinnor. Vid middagen för 
pressen framhöll Saxon i sitt tal att den svenska vegetariska rörelsen nu hade 
trätt in i ett nytt skede. Skolkökskurserna skulle förmå att stärka den prak-
tiska propagandan, framhöll han. De vegetariska restauranger som fanns 
sedan tidigare var inte tillräckliga i det avseendet. Där brydde man sig enligt 
Saxon mer om hur maten smakade än om det näringsinnehåll den hade.60 
Under perioden 1906-12 hölls 38 kurser för totalt 614 elever.61 Under två år, 
1911 och 1912, erhöll föreningen möjlighet att genom W. Geddas donation 

                                           
58 ”Stadgar för Svenska vegetariska föreningen”, Vegetarianen, 1910:7-7A, s. 112. Detta är dock 
inte de ursprungliga stadgarna. Det kan sägas då paragraf 2 givits en något annorlunda formu-
lering än den ursprungliga.  
59 Ibid.  
60 ”Från vegetarianernas läger”, Vegetarianen, 1906:1, s. 20; ”Svenska vegetariska föreningens 
första skolkökskurs”, Vegetarianen, 1906:2, s. 17-20. 
61 Liander s. 29. 
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på 1 200 kronor äga en fast anställd skolkökslärarinna.62 Andra år enga-
gerades olika lärarinnor, bland dem Jenny Bergqvist.63  

 
 

Jenny Bergqvist med ett 
äpple i handen. Fotografiet 
är taget i Jönköping 1906 
då Bergqvist undervisade i 
vegetarisk matlagning i 
staden (privat förvar).  

 
 

Skolkökskurserna var alltså viktiga för föreningen. SVF centralt ställde 
dock bara upp med lärarinnor. Initiativet till kurserna fick tas av lokala 
krafter och det var också där det ekonomiska ansvaret låg. Den mat som 
lagades på kurserna, som kunde pågå i tre veckor, såldes till intresserade på 
orten. Middagsförsäljningen utgjorde nämligen en del i kursernas finansie-
ring. Ett stående moment på kurserna blev den vegetariska middag som 
hölls för den lokala pressen. Detta var ett sätt att sprida propaganda för 
kurserna men innebar också en möjlighet att förmedla kunskap om det 
vegetariska levnadssättet till massan utanför den initierade kretsen. Avsikten 
med kurserna var att de skulle resultera i bildandet av lokala vegetariska 
föreningar, där sådana inte redan fanns.64 Det framgick också av notiser i 
Vegetarianen att skolkökskurserna i viss utsträckning kom att fungera på detta 
sätt. Mer osäkert är det dock om kurserna genererade något ekonomiskt 
överskott. En bärande tanke var annars att kursernas överskott skulle bilda 
grundplåt för de nya föreningarna.65 

                                           
62 ”Vår nya skolkökslärarinna”, Vegetarianen, 1910:11-12A, s. 146. 
63 Liander s. 29. 
64 ”Huru en vegetarisk skolkökskurs anordnas”, Vegetarianen, 1910:11-12A, s. 146 f. 
65 Föreningar bildades i flera fall efter hållna kurser. Se: ”Vegetarismen i Upsala. Skolkökskurs 
pågår. Lokalavdelning bildad”, Vegetarianen, 1906:3, s. 35 f.; Gunnar Hammarlund, 
”Skolkökskursen i Göteborg”, Vegetarianen, 1906:6, s. 81 ff. I Lund fördubblades antalet med-
lemmar i samband efter att kursen hållits. Nils af Ekenstam var en av de ledande bakom kursen. 
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V e g e t a r i s k a  f ö r e n i n g e n s  e k o n o m i s k a  r e s u r s e r  
 
Klart är att medlemmarna själva genom insamlingar och donationer sköt till 
nödvändigt kapital för utgivningen av agitatoriskt material i den vegetariska 
föreningens regi. Genom insamlingar fonderades pengar för vissa särskilda 
tillfällen, som till exempel föreningens olika jubileum. Namnen på de 
medlemmar som lämnat ekonomiska bidrag publicerades i Vegetarianen. 
Tanken med det var troligen att ett positivt socialt tryck skulle förmå fler 
medlemmar att bidra ekonomiskt. Större donationer erhöll föreningen av 
W. Gedda, som skänkte pengar till den redan omnämnda skolkökskursverk-
samheten, men som också erbjöd ett ekonomiskt bidrag för att möjliggöra 
utgivandet av de agitationsbroschyrer som publicerades i föreningens små-
skriftserie.66  

Det påstås att en social rörelses mobilisering underlättas om anhängarna 
och medlemmarna vinner ekonomiska fördelar. Några sådana kunde 
emellertid inte SVF erbjuda sina medlemmar i någon större utsträckning. 
Ansatser gjordes visserligen att få till stånd en kooperativ verksamhet där 
medlemmarnas ekonomiska intressen skulle tillgodoses. Men det stannade 
vid ansatser. Däremot valdes en privat producent av vegetariskt livsmedel ut 
som föreningens leverantör och på så sätt kunde föreningen erbjuda sina 
medlemmar rabatterat pris på vissa varor.67 

Trots att föreningen misslyckades med att arbeta fram ekonomiska 
incitament för medlemsanslutning var de materiella resurserna goda. 
Föreningens ekonomi var stabil.68 Av den enkla sociala klassificeringen 
nedan framkommer att personer från de bättre bemedlade grupperna i 
samhället var överrepresenterade i föreningen. Medlemmarna kunde därmed 
ge föreningen det ekonomiska stöd som krävdes för ett aktivt mobili-
seringsarbete. Det kan också tyckas naturligt att vegetarianer företrädesvis 
kom från medel- och överklass emedan man som vegetarian måste ha råd 
att avstå från somliga livsmedel. En ”lyx” som de lägre samhällsskikten inte 
hade möjlighet till. 
 
 

                                                                                                                        
”Ljs., ”Vegetarisk skolkökskurs i Lund”, Vegetarianen, 1907:3-4, s. 35 f. Det ekonomiska utfallet 
är omöjligt att uttala sig om det eftersom sådana uppgifter inte infördes i Vegetarianen. Den första 
kursen gick dock med 50 kronor i förlust. Se ”Svenska vegetariska föreningens första 
skolkökskurs”, Vegetarianen, 1906:2, s. 19. 
66 ”Vår nya skolkökslärarinna”, Vegetarianen, 1910:11-12A, s. 146. 
67 ”Från vegetarianernas läger: Sitt årsmöte”, Vegetarianen, 1905:5A, s. 66. Försök gjordes även 
senare (1920) men dessa fick avbrytas efter några år (1925). Se Liander, s. 71 f. 
68 Liander, s. 60. 
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V e m  v a r  v e g e t a r i a n ?  
 
Till skillnad från övriga rörelser och rörelseorganisationer som analyseras i 
denna studie, där det är mycket svårt eller ofta helt omöjligt att säga något 
om anhängare och medlemmar, publicerades regelbundet matriklar över 
SVF:s medlemmar i Vegetarianen. 

 
 

Tabell 2. Den svenska vegetariska föreningen efter yrkesstruktur 
1912 
 
1 a. Storföretagare, godsägare      63 
1 b. Högre tjänstemän, akademiker   105 
2 a. Småföretagare inom industri och 
 handel, hantverkare med mästartitel    68 
2 b. Lägre tjänstemän, affärsanställda, 
arbetsledare      190 
3. Bönder, brukare, arrendatorer     10 
4. Hantverkare utan mästartitel, 
Kvalificerade yrkesarbetare      35 
5 a. Okvalificerade arbetare inom   
industri och stadsnäring      13 
5 b. Jordbruksarbetare, anställda 
inom husligt arbete      – 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Män som saknade yrkestitel    167 
Kvinnor uppsatta som fru    155 
Kvinnor uppsatta som fröken   178  
Bortfall totalt      500 
 
Källa: Förteckning över Svenska vegetariska föreningens medlemmar, Vegetarianen 1912:7, s. 78-93. 
Kommentar: Strukturen för yrkeskategoriseringen har hämtats från Hans Norman, Från Bergslagen 
till Nordamerika: Studier i migrationsmönster, social rörlighet och demografisk struktur med 
utgångspunkt från Örebro län 1851-1915 (Uppsala, 1974). Information om de yrkestitlar som inte 
varit införda i Normans översikt är hämtad från Sten Carlsson, ”Den sociala omgrupperingen i Sverige 
efter 1866”, i Samhälle och riksdag: Historisk och statsvetenskaplig framställning, utgiven i anledning 
av tvåkammarriksdagens 100-åriga tillvaro Del 1, Arthur Thomson (red.) (Stockholm, 1966). 

 
 
Eva Barlösius har som redovisats tidigare bestämt den typiske medlemmen 
av den tyska vegetariska rörelsen som en protestantisk man från medel-
klassen boende i någon av de stora och expanderande nordtyska städerna. 
För att möjliggöra en jämförelse med den tyska rörelsen har variablerna 
kön, stad-land samt social bakgrund bestämts vara lämpliga utgångspunkter 
vid en karakterisering av den Svenska vegetariska föreningen och dess med-
lemmar. Utgångspunkten är år 1912. Detta år var 984 personer anslutna till 
föreningen, av dem 586 män och 398 kvinnor.69 

                                           
69 Förteckning över Svenska vegetariska föreningens medlemmar, Vegetarianen, 1912:7, s. 78-93. 
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Relateras den svenska livsreformrörelsen i form av Svenska vegetariska 
föreningen till sin tyska motsvarighet kan man notera att andelen kvinnor 
var betydligt större i den svenska rörelsen än i den tyska. I Sverige var 40 % 
av medlemmarna kvinnor. Motsvarande siffra i Tyskland var 25 %.70 Lik-
som den tyska rörelsen var den svenska urbant förankrad.71 Många 
medlemmar bodde i området kring Stockholm. Antalet aktiva vegetarianer 
var därtill stort i Helsingborg. I matrikeln anges att 81 personer, ungefär 
hälften så många som i stockholmsregionen, hade sin adress i staden. En 
annan stad som hade en stor grupp organiserade vegetarianer var Sundsvall. 
I detta fall frestas man att spekulera i om inte de 53 sundsvallsbor som var 
medlemmar i Svenska vegetariska föreningen också var engagerade i 
Föreningen för naturenlig hälsovård i Medelpad som var en lokal sammanslutning. 

När det gäller uttalanden kring SVF:s sociala karaktär tvingas man till för-
siktighet. Yrkeskategoriseringen är grovt genomförd. Det är svårt att avgöra 
om vissa yrken kan föras in under samma beteckning. Det är också riskabelt 
att utifrån en grov sortering av yrken i olika grupper yttra sig om vilken 
social status respektive yrkesgrupp äger. Det har därför synts vara bäst att 
avstå från att dra några mer bestämda slutsatser. Något kan ändock sägas. 
Lantbrukarna utgjorde till exempel en försvinnande liten andel av 
föreningens medlemmar. Endast tio av dem fann sin utkomst inom denna 
näring.72 Även arbetarna var en, jämfört med i samhället i övrigt, under-
representerad grupp. Grupperna storföretagare och akademiker var däremot 
överrepresenterade. Bland akademiker märks främst läkare och ingenjörer. 
Den största gruppen av medlemskåren utgjordes dock av lägre tjänstemän 
och då framförallt av folkskollärare.  

Det bör påpekas att bortfallet i kategoriseringen är stort. Många kvinnor 
har inte kunnat placeras in i denna struktur. De har själva på egen hand varit 
anslutna till föreningen och utifrån titlarna fru eller fröken är inte en social 
kategorisering möjlig. Inget talar emellertid för att de skulle bryta det 
mönster som ändå framträder. 167 av de manliga medlemmarna står också 
utan yrkestillhörighet. Man skulle då kunna hävda att dessa troligen tillhörde 
de lägre klasserna i samhället och att anledningen till att yrkestitlar saknas är 
att man inte velat ”skylta” med dessa. Men bortfallet kan också vara ett 
                                           
70 Eva Barlösius använder adresslistor som även innehåller namn på dem som var anhängare men 
inte medlemmar av rörelseorganisationerna. Se Barlösius, s. 99 f. För kvinnornas andel se Ibid., s. 
106. 
71 Andelen svenskar boende i tätbebyggda områden växte emellertid kraftigt vid denna tid, varför 
den officiella statistiken kan ge en något missvisande bild av relationen mellan stad och land 
demografiskt sett. Se Carl-Johan Gadd, Det svenska jordbrukets historia. Bd. 3: Den agrara revolutionen 
1700-1870, (Stockholm, 2000), s. 187. 
72 Emellertid fanns ett antal trädgårdsmästare bland föreningens medlemmar. Dessa är placerade 
under kategorin 2a, som hantverkare med mästartitel. 
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uttryck för inkonsekvenser hos en ung organisation. I vilket fall påverkar 
inte bortfallet en preliminär uppfattning om föreningens sociala struktur. 
Om nu osannolikt nog samtliga 167 räknas till grupp 5a och 5b så förändras 
inte det faktum att de högre samhällsskikten var överrepresenterade. 
Föreningen dominerades alltså relativt sett, men troligen också i absoluta tal, 
av en vagt definierad medelklass och de bättre bemedlade grupperna i sam-
hället. Det var också ungefär samma typ av medlemmar – socialt sett – som 
var organiserade i den tyska vegetariska rörelsen vid samma tid.  

En trolig förklaring till varför så många av föreningens medlemmar var 
kvinnor är den omfattande skolköksverksamheten. Dessa kurser riktades till 
fruar och fröknar och hade som uttalat mål att värva medlemmar. Även 
andra mer djupt liggande skäl kan ha funnits till att kvinnorna drogs till fö-
reningen och den vegetariska rörelsen i Sverige. Kanske var det tidsandan, 
med den hemideologi som historisk forskning sett som en viktig del av det 
tidiga svenska 1900-talet, som fick kvinnor att intressera sig för arrange-
randet av skolkökskurser? Kurserna kan ha passat mycket väl in i den hem-
ideologiska idealbilden av den svenska kvinnan. Eller var det helt enkelt 
Svenska vegetariska föreningens rörelseideologi som attraherade kvinnorna? 
Dessa frågor får förbli obesvarade. I vilket fall stannande inte kvinnornas 
inflytande inom SVF vid anordnandet av skolkökskurser. Under 
föreningens första år var hela tiden kvinnor respresenterade i föreningens 
styrelse. Kvinnor var också inblandade i arbetet med att redigera Vege-
tarianen.73 Mycket tyder därför på att den vegetariska rörelsen fungerade som 
en arena för dessa kvinnor. Här fanns möjlighet att agera självständigt, utan 
tydlig insyn och inblandning av männen. Av kategoriseringen ovan har det 
ju också framkommit att många kvinnor anslöt sig till föreningen på egen 
hand.74 

Den moderna vegetarianismens uppkomst har kopplats till moderni-
seringsprocessen och den distansering till naturen som denna innebar. 
Därför är det inte märkligt att den vegetariska rörelsen även i Sverige fann 
sina medlemmar bland de icke agrart verksamma grupperna bosatta i 
städerna. Vad det gäller den sociala sammansättningen har redan möjliga 
förklaringar angivits. Att leva som vegetarian krävde vissa materiella förut-
sättningar eftersom basen av möjliga livsmedel minskade.  

 
 

                                           
73 Liander, s. 60 ff. 
74 Dirke visar i sin studie av den svenska djurskyddsrörelsen att kvinnor intog en mycket central 
position i denna rörelse. Hon menar att det fanns en tydlig genusdimension hos rörelsen och det 
framgår att den fungerade som en arena för kvinnorna. Se Dirke, särskilt kapitel 12. 
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Den svenska  vegetar ian ismen som idé  
 
Det är nödvändigt att analysen av sociala rörelser fäster uppmärksamhet vid 
rörelsens ideologiska innehåll och meningsskapande funktion. De verklig-
hetsuppfattningar, normer, framtidsbilder och lanserade möjliga åtgärder 
som en rörelse bär på är viktiga för att förklara rörelsens möjlighet att 
mobilisera stöd för kollektiva aktioner eller för att förklara karaktären på 
rörelsens organisatoriska struktur. Den svenska vegetariska rörelsens roll 
som meningsskapande kan endast antydas i denna undersökning. Det finns 
inte något material som kan svara på hur den enskilde medlemmen upp-
levde medlemskapet i föreningen eller situationen som anhängare till den 
vegetariska rörelsen i Sverige. För att kunna följa upp ett sådant perspektiv 
krävs material på en individuell nivå som till exempel dagböcker eller inter-
vjuer. 
 
 
F r å n  b ö r j a n  å t  m ä n n i s k a n  f r u k t ,  n ö t t e r  o c h  s ä d  
 
För den svenska vegetariska föreningen var det historiska argumentet, att 
människan vid sin födelse försörjde sig på vegetarisk föda, viktigt. Det 
fördes fram som ett tydligt motiv för övergången till en vegetarisk diet. 
Alldeles i inledningen till historiken Vegetarismen i Sverge (1928) skriver dess 
författare G. Halfdan Liander: 
 

Vegetarismen har ett urgammalt ursprung. Så urgammalt, att den på goda 
grunder anses vara mänsklighetens ursprungliga och naturliga diet.75 
 

Eftersom vegetarianismen inte var någon nyhet utan människans avsedda 
diet borde man återgå till denna. Vegetarianismen var därmed naturlig i 
betydelsen ursprunglig.76 Anledningen till att människan övergivit den natur-
liga dieten bestående av frukt, nötter och spannmål var att hon hade hamnat 
i en bristsituation. Nöden hade tvingat människan att börja äta kött, sades 
det.77 Stöd för att vegetarianismen var ursprunglig hämtades från Bibeln och 
1 Mos 1:29: ”Och Gud sade: Si, jag hafwer gifwit eder allahanda örter, som 
frö hafwa hela jordene, och allehanda fruktsam trä och trä, som frö hafwa i 
sig sjelfwa, eder till mat”. Detta kunde emellertid ställas mot 1 Mos 9:3: 
                                           
75 Liander, s. 5. 
76 Se Victor Pfeiff, En röst i öknen! ”Du skall icke dräpa!” (Stockholm, 1918) s. 2. Han talade om 
återgång till ett naturenligt levnadssätt. Se också J. L. Saxon, Hvad vilja vegetarianerna? (Stockholm, 
1907) s. 4. Samt dens., Det naturenliga levnadssättet: En särskild för folket avsedd vägledning till hälsa, 
styrka och lifsglädje jämte vegetarisk kokbok, s. 3. Införd i Såningsmannen, 1910:25. 
77 Oskar Yngve, ”En revolution”, Vegetarianen, 1907:2, s. 18. 
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”Allt det, som röres och lefwer, det ware eder till mat, så som gröna örter 
hafwer jag allt det gifwit eder.” Avsnittet stämplades dock av Victor Pfeiff i 
broschyren En röst i öknen! som ett senare tillägg. Syftet med tillägget skulle 
ha varit att legitimera prästerskapets blodsoffer.78 Större vikt lades emellertid 
vid de naturvetenskapligt grundade slutsatserna. I ett föredrag hållet inför 
svenska vegetariska föreningen framhöll stadsläkaren i Köpenhamn Michael 
Larsson att det inte fanns några tecken på, i alla fall om hänsyn togs till den 
mänskliga organismen, att människan upphört att vara fruktätande. Männi-
skans matsmältningsorgan hade samma utformning som djurvärldens frukt-
ätande släktingar. Den moderna fysiologins framsteg hade stärkt denna upp-
fattning ytterligare. Människans behov av äggvita hade tonats ned vilket 
öppnade vägen för en mer utbredd användning av vegetarisk kost i sam-
hället, poängterade Larsson.79 Victor Pfeiff pekade i sin tur på att människan 
inte hade naturliga förutsättningar för köttkonsumtion. Likväl hade männi-
skan utvecklat tekniker som gjort det möjligt för henne att tillgodogöra sig 
köttkosten. Utifrån en jämförelse med de däggdjur som var mest lik männi-
skan, som orangutangen, schimpansen och gorillan, kunde man enligt Pfeiff 
hävda att människan liksom dessa apor inte borde äta kött.80 
 
 
V ä n n e r  o c h  f i e n d e r  
 
I Vegetarianen, och i de skrifter som gavs ut av SVF, tonade vegetarianen 
fram som en människa ren till både kropp och själ. Redan i tidskriftens 
första nummer deklarerades ett vi: ”En vegetarian är en person, som ej äter 
hvad som hälst, ej dricker hvad som hälst, ej andas hvad som hälst och – ej 
dör när som hälst.”81 De tre huvudmotiven till ett vegetariskt förhållnings-
sätt som fördes fram inom den tyska livsreformrörelsen återfanns också hos 
den svenska rörelsen. Särskilt två av dem, det etiska och det hygieniska 
motivet, bidrog till att forma rörelsens vi. 

Vegetarianismen var inte endast ett sätt att leva billigare eller få en god 
hälsa. Man borde höja blicken: ”Så länge vegetarismen blott är ett magens 
eller hälsans intresse, skall den ej föra oss långt.”82 Det handlande om något 
mer. För dem som uppfattat vegetarianismens moraliska kraft blev den ett 

                                           
78 Pfeiff gav en mycket negativ bild av prästerskapet. Han skrev: ”alltså vore [prästerna] den 
tidens slaktare till professionen”. Pfeiff, s. 4. 
79 Michael Larsson, ”Vegetarismens vetenskapliga grundval”, Vegetarianen, 1908:1, s. 6 f.  
80 Pfeiff, s. 4. 
81 Justus, ”Hvad är en vegetarian?”, Vegetarianen, 1903:1. Avsnittet är ursprungligen hämtat från 
en artikel i Stockholms-Tidningen. 
82 ”Vårt ideal”, Vegetarianen, 1905:5A, s. 70 f. 
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privilegium som skulle bidra till att lyfta det egna etiska sinnelaget. Man [läs 
Saxon] skriver: 
 

För dem, som ingå i vegetarianernas leder drifna af sitt inre behof, skall 
vegetarismen bringa klarare insikter, högre tankar, djupare känslor, ädlare 
sträfvanden.83 
 

Vegetarianen sågs också som bärare av alla de förtjänster som följde med 
övergången till en vegetabilisk diet som ”högsta hälsa, högsta styrka, högsta 
lifsmod, högsta uthållighet och [vegetarianen skulle] uppnå högsta ålder.”84 
Inte minst viktigt tycks det ha varit att peka på den uthållighet som den 
vegetariska dieten skänkte. Skildringar om vegetarianers goda idrottsliga pre-
stationer var inte sällan förekommande i föreningens skrifter.85 Vegetarianis-
men var hygienisk och därmed hälsosam. 

Motståndarna – dem – var däremot egoistiska, bekväma och osunda.86 Den 
vegetariska rörelsen fann sina främsta fiender i bryggaren, krögaren, tobaks-
fabrikanten, kaffeproducenten och slaktaren. Dessa sades vara motståndare 
till vegetarianismen eftersom de upplevde sitt levebröd som hotat. Men det 
behövde egentligen inte bryggaren och de övriga oroa sig för. Tvingades de 
lägga ned sin verksamhet skulle det innebära en så stor besparing för sam-
hället, att de skulle kunna erbjudas en frikostig pension.87 Slaktaren utmåla-
des som vegetarianernas värste motståndare alla kategorier. Denne var det 
främsta uttrycket för köttätandets barbari. I Saxons skönlitterära och 
utopiska berättelse Idealtillvaron och vägen dit från 1914 slogs berättelsens 
huvudperson Nisse av hur fel det var att äta kött när han blev erbjuden ox-
tunga. Därefter följde en svart bild av slaktaren: 
 

En brutal man tog hårt i den unga tjuren och stack kniven i dess strupe. 
Ungtjuren såg på slaktaren med sina troskyldiga, vackra ögon, förundrad 
över att det fans grymma människor i världen – han hade dittills endast 
träffat goda.88 

 
Slaktaren fick personifiera all den brutalitet som fanns i samtiden och ut-
pekades som en moraliskt sett tveksam figur. Han var en person med total 

                                           
83 Ibid., s. 71. 
84 Saxon, Hvad vilja vegetarianerna?, s. 2. 
85 ”En distansmarsch”, Vegetarianen, 1905:5A, s. 71; Michael Larsson, ”Vegetarismens vetenskap-
liga grundval”, Vegetarianen, 1908:1, s. 9; Ivar Envall, Kraftdiet, Svenska vegetariska föreningens 
småskrifter 3, (Stockholm, 1907) s. 6. 
86 Saxon, Hvad vilja vegetarianerna?, s. 3. Se ”Vårt ideal”, Vegetarianen, 1905:5A, s. 70.  
87 Saxon, Hvad vilja vegetarianerna?, s. 3. 
88 J. L. Saxon, Idealtillvaron och vägen dit (Stockholm, 1914) s. 18. 
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avsaknad av känslor.89 Victor Pfeiff pekade emellertid ut de enligt honom 
egentliga fienderna för vegetarianerna. Det var inte så mycket slaktaren själv 
som de människor som gärna åt kött men som inte själva kunde tänka sig 
att utföra slaktarens blodiga värv som var värst. Dessa hycklare tvingade 
delar av medborgarna att ta upp slaktarens yrke, medborgare som i samma 
stund förstörde sina möjligheter att utveckla en sann mänsklighet.90 

Tendensen att strukturera omvärlden i olika grupper utgjorde en del i 
rörelsens natursyn. Det paradoxala med den svenska vegetarianismen var att 
samtidigt som den räknade människan som en del av naturen, genom att 
människan jämfördes med andra djur, uppfattades det djuriska hos männi-
skan som något farligt och negativt.91 Alla djur gavs inte heller samma värde. 
Istället hierarkiserade man naturen. Överst i hierarkin placerades de djur 
som man uppfattade som mest människolika, som till exempel olika 
varianter av apor. Där placerades också djur som livnärde sig på vegetarisk 
kost – herbivorerna skildes från rovdjuren, karnivorerna. Man påstod att 
människans köttätande födde en aggressiv rovdjursmentalitet och att det var 
denna som låg bakom de krig som uppstått genom historien.92 Uppdel-
ningen kan länkas till resonemanget kring vi och dem, där vi var de icke-
köttätande djuren medan rörelsens motståndare var de aggressiva köttätarna 
tillhörande hierarkins nedre delar.  

Samtiden var en nervös tid där det inte gavs tillfälle till eftertanke.93 Den 
pågående specialiseringsprocessen i samhället hade förvandlat människorna 
till maskiner och arbetsgivarna hade fått ett opersonligt förhållande till sina 
arbetstagare.94 De svenska vegetarianerna gav också uttryck för en negativ 
syn på den europeiska kulturen. Den hade tvingat sig på andra kulturer, som 
till exempel den japanska, där alkoholen introducerats, och detta hade i 
grunden förändrat ett tidigare så fredligt och naturligt välmående folk. Före-
språkare för den europeiska kulturen hade uppträtt som bondfångare, som 
om de var omedvetna om den moderna kulturens mörka sidor.95 I 
Vegetarianen påstods vidare att det fanns en koppling mellan uppkomsten av 
krig och nationernas dominerande diet. Icke köttätande nationer tenderade 
nämligen att vara fredliga, menade man.96 Världsfred var därmed ett rea-

                                           
89 Se Oskar Yngve, Stjärnas död, Svenska vegetariska föreningens småskrifter 4 (Stockholm, 1907). 
90 Pfeiff, s. 7. 
91 En liknande hierarkisering av naturen har Julia Twigg noterat inom den engelska vegetariska 
rörelsen Se Twigg, s. 389 f. 
92 Denna hierarkiska syn på naturen var särskilt tydlig hos Viktor Pfeiff. Se Pfeiff, s. 4 f.  
93 Pfeiff, s. 1. 
94 John Bökelund, ”Trädgårdsskola: Ett förslag till en radikal skolreform”, Vegetarianen, 1908:3, s. 
39. 
95 Sigurd Svensson, ”Den gula faran”, Vegetarianen, 1913:10, s. 118. 
96 ”Tio skäl varför bruket av köttföda borde övergivas”, Vegetarianen, 1908:3, s. 18 f. 
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listiskt alternativ förutsatt att nationerna blev vegetariska. Men tillståndet i 
samhället beskrevs som det omvända. Nuet var präglat av brott, nöd och 
krig.  
 

Köttföda är ett hinder för människans andliga tillväxt och utveckling. Den 
bidrager till att hålla henne ner på ett djuriskt och materielt tanke- och 
medvetenhetsplan, att göra henne grym, hjärtlös, rovgirig och förmörka 
hennes andliga förstånd.97 

 
Vegetarianernas vi var kallade. De skulle gå före och visa vägen för övriga 

samhällsmedborgare. Vegetarianerna skulle vara drivande i reformeringen av 
samhället.98 I detta arbete sattes stor tilltro till exemplets makt. 
 

Och dock [fast att man kan stämplas som fantast] är det vår plikt, vi som 
älska vegetarismen och fått del av dess välsignelser, att göra propaganda för 
den. Men vi veta, att vi komma ingenstans med överlägsna ord och later, 
utan vi måste använda takt och, än mera, vi måste förfina och förädla våra 
egna liv, göra dem så goda, så solskensrika...99 

 
 
A t t  l e v a  u t o p i s k t  
 
Det fanns två parallella och komplementära visioner inom den svenska 
vegetarianismen. Den ena visionen tog sin utgångspunkt i den enskilde 
individen medan den andra handlade om hur samhället skulle vara organi-
serat. 
 
 
D e t  n a t u r e n l i g a  l e v n a d s s ä t t e t  
 
Den vegetariska individuella visionen var praktisk och direkt. Visionens 
utgångspunkt var här och nu. 
 

Vi vegetarianer äro nyhetsmakare på alla lifvets områden. Vi önska förverk-
liga mänsklighetens dröm om och längtan efter lefnadslycka – inte genom 

                                           
97 Ibid. 
98 Oskar Yngve, ”Åter till naturen”, Vegetarianen, 1907:1,  s. 2. Vegetarianerna borde ta första 
steget och inleda återvändandet till naturen. Se även vegetarianernas kamp mot frukttullarna med 
syfte att åstadkomma billiga och sundare mat för samhällets samtliga medborgare. ”Vår kamp 
mot frukttullarna”, Vegetarianen, 1910:3, s. 35; Föregångsfolket måste disciplinera sig både vad det 
gäller dryck och annan föda. Edvard Wavrinsky, Vegetarism kontra alkoholism, Svenska vegetariska 
föreningens småskrifter 5, (Stockholm, 1907) s. 3. 
99 Ida Ellsén, ”Djurskydd och vegetarism”, Vegetarianen, 1908: 5-6, s. 55. 
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att utställa en växel på en fjärran framtid och skilda världar, utan här - i det 
närvarande.100 
 

Det naturenliga levnadssättet, denna konkreta ”now-here”-utopi, var kärnan 
i den svenska livsreformrörelsen, hos den svenska vegetarianismen och hos 
Svenska vegetariska föreningen. Denna vision rörde emellertid inte enbart 
den föda man intog. Nej, i grunden handlade det om att följa hälsans lagar 
eller naturlagarna för att på så sätt uppnå balans med naturen och därmed 
lycka. Det var detta som var målet med det naturenliga levnadssättet.101 
 
 

 
 
I Sundsvall hade SVF ett starkt fäste. Detta var också basen för Föreningen för naturenlig hälsovård i 
Medelpad. Dess organ Naturenlig hälsovård gavs ut under åren 1912-14. 

                                           
100 ”Vegetarismens filosofi”, Vegetarianen, 1905:5A, s. 71. 
101 Saxon, Det naturenliga levnadssättet, s. 1. 
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I broschyren som just hette Det naturenliga levnadssättet (1910) utmejslade 
Saxon förutsättningarna för att den enskilde individen skulle kunna uppnå 
det ideala sättet att leva. En första betingelse var frisk luft. Tillgång till sådan 
var nödvändig för att man skulle må bra. Om sanatoriepatienterna redan 
från början hade haft tillgång till frisk luft hade de aldrig blivit sjuka, påstod 
Saxon. Därför borde man sommar som vinter sova med öppet fönster.102 
Renlighet var en annan viktig förutsättning för ett naturenligt levnadssätt. 
Kroppen utsöndrade giftiga ämnen genom huden, ämnen som bildades när 
maten bröts ned. Det var viktigt att kroppen blev av med dessa eftersom de 
kunde ge upphov till ”trötthet, olust, fetma och andra sjukdomstillstånd”.103 
Saxon menade också att det fanns ett samband mellan yttre renlighet och 
moralisk renhet. ”Den, som vant sig vid personlig renlighet, skall ej trivas i 
lastens nästen av det ena eller andra slaget. Ty last och smuts höra ihop.”104 
Kroppen behövde också renas genom regelbundna luft- och solbad, som 
skulle skänka kroppen nödvändiga doser av solljus och frisk luft. Att klä sig 
riktigt var även det viktigt. Kläderna fick inte sitta åt, utan skulle följa 
kroppen på ett naturligt sätt. Korsetter och höga klackar var därför 
förbjudna. Åtsittande kläder hindrade dessutom utsöndringen av kroppens 
giftiga ämnen. Rörelse, vila och rekreation var tre andra viktiga ingredienser 
i det naturenliga levnadssättet. Arbete och vila hörde samman. Läsning, och 
andra goda nöjen som bidrog till själens rekreation, var därtill av stor bety-
delse. Inte heller uppnåddes ett naturenligt levnadssätt utan ett gott boende. 
Den ideala bostaden återfanns på landsbygden. Hemmet skulle vara rent 
och snyggt. Inga gardiner i fönstren som hindrade solens strålar eller bacill-
samlande mattor på golven. Slutligen, för att göra det naturenliga levnads-
sättet fullständigt, var det givetvis nödvändigt att människan bytte diet. Då 
skulle människan hålla sig frisk, och någon anledning att använda 
apotekarnas skadliga mediciner eller låta läkaren spruta in giftigt vaccin i 
kroppen skulle inte längre finnas. 
 
 
I  g r ä n s s n i t t e t  m e l l a n  s t a d  o c h  l a n d  
 
Vid sidan av den individuella visionen kan man även se antydningar till en 
samhällelig vision. I denna framkom det tydligt att idealtillvaron fanns att 
söka på landsbygden. Den var civilisationskritisk i mer konkret mening. På 

                                           
102 Ibid., s. 5. 
103 Ibid., s. 6. 
104 Ibid. 
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landsbygden var möjligheten större att förverkliga den individuella visionen. 
Redaktören för Arvika Nyheter, Oskar Yngve, utryckte denna idé: 
 

Men till ett fullt naturenligt liv hör väl ännu något mer: att leva i full 
harmoni med naturen, altså icke i städer, alraminst i storstäder. 

Den som skriver dessa rader, har ofta vandrat ut ur staden med hjärtat 
fylt av otillfredsställelse med mitt liv härinne, av glädje inför de ljuva syner, 
som mött mig därute hos moder naturen, av hänförelse inför den härliga 
uppgiften att bringa mitt liv i harmoni med naturens skönhet och frid. Jag 
är vegetarian, med det synes mig, att jag ej helt upfylt vegetarismens bud att 
leva naturenligt, så länge jag lever kvar i en stad. Så länge är, tycker jag, ett 
stort stycke onatur kvar.105 
 

Ambitionen var dock inte att helt överge staden. Snarare ville man ta fasta 
på stadens goda sidor. Vilka de var sades dock inte. Men frid och lugn 
kunde man inte få i den hektiska staden.106 Inspirerad av den i samtiden så 
populäre Leo Tolstoj, men också av Henry George, undrade Yngve om man 
inte även i Sverige kunde forma en koloni. En: ”utopi i värkligheten?”, som 
han kallade den.107 En koloni strax utanför någon större stad kunde vara en 
lösning för de människor som var ovana vid arbete med jorden. Yngve 
hävdade att sådana kolonier skulle kunna utgöra ett första steg i åter-
vändandet till naturen.108 

I det tidigare omnämnda och citerade arbetet Idealtillvaron och vägen dit av 
Saxon skildras hur berättelsens huvudperson Nisse växer upp och fostras till 
en agitator för det naturenliga levnadssättet. I den tunna skriften ges kon-
turerna av det framtida samhället och jordbruket intar där en central plats. 
Detta jordbruk var tänkt att vara ett biodynamiskt småbruk och så litet att 
någon hjälp utifrån inte skulle behövas. Trots att det skulle vara litet skulle 
småbruket förmå att försörja familjen med livsmedel.109 Städer hade dock 
inte upphört att existera i Saxons framtida samhälle, betoningen på 
jordbruket till trots. Småbruket han hade tänkt sig var i realiteten beläget i 
en stads utkant, och i samma stad skulle Nisse ha sin läkarmottagning från 
vilken han kunde predika om det naturenliga levnadssättet. Denna 
samhälleliga vision framträder som ett pastoralt ideal där en balans mellan 
natur och kultur var etablerad. Denna balanstanke återfanns också i synen 
på arbetet. I det samtida samhället ansågs uppdelningen mellan kroppsligt 

                                           
105 Oskar Yngve, ”Åter till naturen”, Vegetarianen, 1907:1, s. 2. 
106 Oskar Yngve, ”En revolution”, Vegetarianen, 1907:2, s. 19. 
107 Oskar Yngve, ”Åter till naturen”, Vegetarianen, 1907:1, s. 2. 
108 Ibid. 
109 Saxon, Idealtillvaron och vägen dit, s. 63, 69. 
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och andligt arbete vara för strikt. Detta var onaturligt. I idealtillvaron befann 
sig andens och kroppens arbete i jämvikt med varandra.110 

 
 

A t t  f ö r v e r k l i g a  e t t  i d e a l  
 
En individuell förändringsstrategi förespråkades av den vegetariska rörelsen 
och Svenska vegetariska föreningen. Folkbildning och uppfostran fördes 
fram som betydelsefulla strategier vid sidan av den förevisande praktiken. 
Den svenskfödde ordföranden för Dansk Vegetarierforening, John Bökelund, 
såg till exempel anläggandet av trädgårdsskolor, där barn skulle få undervis-
ning i det naturenliga levnadssättet, som en viktig del i förändringen av 
samhället. Skolorna skulle anläggas på landsbygden. I dessa skulle barnen 
lära sig att odla jorden men också erövra förståelse för tillvaron i stort. 
Trädgårdsskolorna var tänkta att fungera som självförsörjande kolonier där 
vuxna lärare arbetade sida vid sida med skolans elever.111  

Den vegetariska rörelsen och dess rörelseorganisation SVF var inte helt 
ointresserad av politik, men syftet med det politiska arbetet tycks främst ha 
varit att skapa goda förutsättningar för att leva som vegetarian och inte den 
vägen driva på förändringen av samhället. Omstöpningen av samhället 
kunde endast börja med individernas egen självreform. Men en förändring 
av samhället var ändå målet. 
 

Vad är det för svårighet att bygga ett nytt, stiligt samhälle, om man har 
sunda medborgarinnor och medborgare! Och vad hjälper den alra bästa 
samhällskonstruktionen i världen, om det är svaga, lastbara stackare, som 
skola förverkliga teorierna! Samhället blir precis sådant som dess med-
borgare äro, alla författningar till trots.112 
 

Det nya samhället, med övergången till ett naturenligt levnadssätt, skulle 
framträda gradvis. ”[…] – det kommer att ske så omärkligt, att ingen tänker 
på det”.113 Men även om det var en långsam, gradvis förändring som nästan 
inte upplevdes, så var det en utveckling som inte var möjlig att förhindra. 
Den skulle komma oavsett vad. Accepterandet av vegetarianismen måste 
ske eftersom den var att betrakta som en naturlag. Det spelade ingen roll att 

                                           
110 Ibid., s. 69 f. 
111 John Bökelund, Trädgårdsskola: Ett förslag till en radikal skolreform”, Vegetarianen, 1908:3,     
s. 35-40. 
112 Saxon, Det naturenliga levnadssättet, s. 4. Se också ”Vi vilja omdana oss själfva och vår 
omgifning. Alt blir bättre när jag själf blir bättre – både lekamligt och andligt; af friska individer 
uppstå friska samhällen.” ”Vegetarismens filosofi”, Vegetarianen, 1905:5A, s. 71. 
113 Saxon, Hvad vilja vegetarianerna?, s. 3. 
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förutsättningarna för att leva vegetariskt var svåra i Sverige.114 Föränd-
ringarna skulle föra med sig en stor, närmast omvälvande omdaning av 
samhället. För att stödja denna önskvärda utveckling var det viktigt med 
sant socialt arbete vilket hade sin grund i hjälp till självhjälp. Filantropisk 
välgörenhet var inte ett alternativ.115  

De framträdande disciplineringssträvandena kan räknas som en del av 
denna individuellt orienterade förändringsstrategi. Vegetarianen var full av 
tillrättavisningar om vad individerna skulle göra och inte göra. Det handlade 
om vad man skulle äta, när man skulle äta och hur man skulle äta. Råd och 
anvisningar gavs rörande den personliga hygienen, klädes- och sömnvanor. 
Hela det naturenliga levnadssättet var i slutändan ett uttryck för en indivi-
duell förändringsstrategi, där sambandet mellan reformeringen av samhället 
och de enskildas självreform hela tiden hölls levande. 
 
 
Vegetar ian ismen möter  po l i t iken  
 
Livsreformrörelsen var, enligt den typologisering som genomförts av 
Joachim Raschke, att betrakta som en kulturorienterad rörelse och som 
sådan var den inriktad på att förändra rådande värden och normer i sam-
hället snarare än att åstadkomma förändringar (på kort sikt) av den insti-
tutionella makten eller den socioekonomiska strukturen i samhället. Men, 
som också här tidigare framhållits, ingen rörelse är homogen. Även hos den 
mest maktorienterade rörelsen vilken arbetar efter en kollektiv förändrings-
strategi är det möjligt att spåra kulturorienterade drag, samtidigt som en 
kulturorienterad rörelse inte är helt ointresserad av de politiska och socio-
ekonomiska sfärerna i samhället.  

Detta avsnitt ägnas Svenska vegetariska föreningens försök att politisera 
sin rörelseideologi. SVF arbetade kontinuerligt mot det nationella politiska 
systemet med avsikt att få den institutionella makten att fatta beslut som låg 
i linje med de egna intressena. 

Om en social rörelse och dess rörelseorganisation har för avsikt att vinna 
insteg i det politiska systemet är det givetvis en avgjord fördel om den har 
direkt kontakt med någon medlem av systemet. Ett sätt att uppnå detta är 
om personer aktiva inom rörelsen även är verksamma inom något parla-
mentariskt representerat politiskt parti. Än bättre är om rörelsen har 
medlemmar som själva har plats i parlamentet. Då kan rörelsen genom leda-
                                           
114 Envall, s. 12. 
115 Förhoppningarna var att en vecka där det undervisades om olika humanitära strävanden skulle 
vara ett sätt att åskådliggöra skillnaden mellan sant socialt arbete och det filantropiska 
perspektivet. Se ”En samfundsvecka för humanitära strävanden”, Vegetarianen, 1907:1, s. 5 f. 
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möternas motionsrätt få direktkontakt med den högsta beslutande politiska 
institutionen, i Sveriges fall riksdagen. Svenska vegetariska föreningen var 
lyckligt lottad i detta hänseende. Man låg inte i allians med något politiskt 
parti. Däremot var enskilda medlemmar av föreningen riksdagsledamöter. 
Dessa kanaliserade och bevakade vegetarianernas intressen i den politiska 
beslutsprocessen på det nationella planet. Den främste och mest kände riks-
dagsmannen inom den svenska vegetarianismens sfär var Edvard Wavrinsky 
som valdes till ledamot av riksdagens Andra kammare 1891. Han kom att 
engagera sig för spörsmål som låg reformrörelserna nära under hela sin tid 
som riksdagsman.116 Förutom frågor som anknöt till livsreformrörelsen och 
den vegetariska rörelsen motionerade Wavrinsky bland annat om hårdare 
djurskyddslagstiftning och om ökat ekonomiskt stöd till fredsrörelsen.117 

Det var framförallt tre frågor av livsreform- och vegetarisk karaktär som 
Wavrinsky behandlade i sina riksdagsmotioner: behovet av att införa en mer 
systematisk undervisning i hälsolära inom skolans olika stadier, vaccina-
tionstvångets upphävande samt avlägsnandet av införselavgifter på frukt, 
nötter och andra vegetabilier. De första två frågorna faller under den 
bredare livsreformrörelsen och kan ses som exempel på hur sammanflätade 
de olika rörelserna inom detta fält var vid seklets inledning. Redogörelsen 
för dessa frågor kopplar också tillbaka till tidigare avsnitt i kapitlet. Den 
tredje frågan är en mer explicit vegetarisk fråga då det handlar om möjlig-
heten för individen att upprätthålla en vegetarisk kosthållning. 
 
 
H ä l s o l ä r a  p å  s k o l s c h e m a t  
 
Åren 1904, 1905 och 1906 motionerade Wavrinsky om behovet av att införa 
hälsolära vid rikets läro- och utbildningsanstalter. Wavrinskys anslag i argu-
mentationen var rationellt och samhälleligt. Om hälsolära blev ett ämne på 
skolschemat skulle antalet sjuka minska och därmed också samhällets stora 
utgifter för sjukvård. Införandet av hälsolära var därför samhällsekonomiskt 
riktigt.118 Det handlade i förlängningen om att värna den egna nationen som 

                                           
116 Edvard Wavrinsky 1848-1924, Försäkringsman och nykterhetsman. 1886-89 chef för God-
templarordens stororden i Sverige, 1905-1920 chef för internationella godtemplarorden. 
Wavrinsky var ledamot av Andra kammaren 1891-1911, därefter fram till sin död ledamot av 
Första kammaren. 1911 övergav Wavrinsky sin liberala position då han anslöt sig till social-
demokratin. 
117 Den första motionen i djurskyddsfrågan från Wavrinskys sida var Motion till Andra 
kammaren (MAk) 1896:133. På samma tema till exempel: MAk 1898:108; MAk 1902:23; MAk 
1909:194. Exempel på motioner i fredsfrågan under tiden i Andra kammaren: MAk 1898:1; MAk 
1900:13; MAk 1904:136. 
118 MAk 1904:220, s. 2. 
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låg i tävlan med andra nationer. En allmänt god hälsa hos det svenska folket 
födde en företagsam och lycklig befolkning vilket kunde göra att vi stod oss 
väl i konkurrensen, menade Wavrinsky.119 Men den svenska befolkningen 
blev istället allt sjukare. Skälet till detta var att sjukvården hade erhållit ökade 
resurser samtidigt som hälsovården fått stå tillbaka.120  

Wavrinsky vävde också in en moralisk dimension i sin argumentation, i 
det han påstod att de som lever idag har en förpliktelse gentemot det upp-
växande släktet. Det är till exempel inte rätt att utsätta de unga för sjuk-
domar. Man bör istället ta tillvara kroppens naturliga försvarskrafter. Även 
om alla inte kan räddas den vägen, måste man upplysa om möjligheterna, 
hävdade han.121  

Sjukdomar var inte något naturligt och borde därför bekämpas, eller som 
han skrev: 
 

Skola vi slå oss till ro med den reflexionen, att ”ett från det naturliga mer 
och mer afvikande lefnadssätt” orsakar dessa rubbningar i organismen?122 
 

Ur citatet ovan kan man sluta sig till att Wavrinsky menade att det fanns ett 
ursprungligt sätt att leva och om man bara började leva på detta sätt så 
skulle man förskonas från sjukdomar. Trots att Wavrinsky gjorde idoga för-
sök fick han aldrig något egentligt gehör för sina motioner.123 
 
 
U p p h ä v  v a c c i n a t i o n s t v å n g e t  
 
Frågan om vaccinationens fördelar respektive nackdelar var central inom 
hela den svenska livsreformrörelsen vid sekelskiftet 1900, och så även för 
den vegetariska rörelsen och Edvard Wavrinsky. En anti-vaccinationsrörelse 
föddes under 1900-talets första decennier. Den kan ses som en del av den 
utbredda naturläkekonströrelsen. Vaccinationskritikerna gav under en 
period ut sin egen tidning, Vaccinationsgranskaren, och samlades i organisa-

                                           
119 MAk 1906:127, s. 7. 
120 MAk 1904:220, s. 1. 
121 MAk 1905:3, s. 5. 
122 MAk 1904:220, s. 2. 
123 Stödet för att stärka undervisningen i hälsolära var utbrett. Men man tvekade inför att göra 
det till ett eget ämne på schemat, istället skulle det ingå i ämnet ”naturkunnighet”. I en riksdags-
skrivelse framhölls att tydligare riktlinjer borde utarbetas för lärarna vad det gällde under-
visningen i hälsolära. Läroböckerna skulle utvecklas och lärare som verkligen hade kompetens på 
området borde få ansvaret för undervisningen. Se Riksdagens skrivelse N.o 79. Bih. Till 
riksdagens prot. 1906. 10 saml. 1 Afd. I Band 14 häft. 
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tionen Förbundet mot vaccinationstvånget.124 Den första motionen, där 
Wavrinsky argumenterade för vaccinationstvångets avskaffande eller be-
gränsning, inkom 1908. Wavrinsky förankrade sin argumentation hos de 
inom området aktiva vetenskapsmännen. Han framhöll att dagens veten-
skapsmän stod delade i frågan om vaccinationens för- respektive nackdelar, 
och att denna oenighet i sig var tillräckligt motiv för att det inte var lämpligt 
att tvinga föräldrarna att vaccinera sina barn.125 Dessutom fanns det enligt 
Wavrinsky andra behandlingsmetoder som förmådde ersätta vaccinationen. 
Han syftade på desinficering och isolering.126 Att sedan England, som var 
föregångare på området, 1907 beslutat att göra vaccinationen frivillig var 
ytterligare ett argument för vaccinationstvångets upphävande.127  

I en senare motion från 1910, som innehöll en resolution tagen av Sven-
ska vegetariska föreningen vid dess årsmöte 1909, påpekade Wavrinsky att 
missnöjet med tvånget hade ökat. Det var därför inte riktigt att vänta på den 
utredning som tillsatts i frågan, utan staten borde genast ge föräldrarna 
möjligheten att söka dispens.128 Det var ju redan nu så att en stor del av 
barnen inte blev vaccinerade, och eftersom tvångslagen ändå inte efter-
följdes var det bättre att öppna för lagliga vägar att slippa undan vaccina-
tionen. Missnöjet tvingade annars föräldrarna till att begå lagöverträdelser.129 

Även i denna fråga misslyckades Wavrinsky med att övertyga riksdagens 
majoritet att stödja hans ståndpunkt. Den utredning som tillsattes 1908 kom 
fram till att vaccinationen borde fortsätta och regeringspropositionen skrevs 
senare också i den andan.130 
 
 
B o r t  m e d  t u l l e n  p å  f r u k t  o c h  n ö t t e r  
 
Med den motion som Wavrinsky tillsammans med Herman Carlson och 
Rickard Hagberg ställde till riksdagen 1910 kom en konkret vegetarisk fråga 

                                           
124 August Berglund var engagerad i dessa antivaccinationssträvanden. Waldemar Skarstedt 
(1861-1931) fungerade som redaktör för Vaccinationsgranskaren under de första åren (1913-14) och 
som ordförande i ”Förbundet mot vaccinationstvånget” 1912-15. Skarstedt var läkare men 
arbetade främst som journalist. Han grundade Falu-Kuriren, var personlig vän med J. L. Saxon 
och verksam inom bland annat Svenska vegetariska föreningen och IOGT. 
125 MAk 1908:5, s. 27, 29. 
126 Ibid., s. 1. 
127 Ibid., s. 29. 
128 MAk 1910:184, s. 3 f. Denna motion skrev Wavrinsky tillsammans med Per Nilsson Bosson.  
129 Ibid., s. 4. Se också Wavrinskys anförande i Andra kammaren i samband med att motionen 
behandlades, Andra kammaren protokoll (Ak prot.) 1910:20, s. 64. 
130 Se Wavrinskys kommentarer: Motion till Första kammaren (MFk) 1915:87, s. 1. Viktigt är att 
påpeka att också Waldemar Skarstedt skrev en motion i frågan. Den hade ett liknande syfte som 
Wavrinskys. Se MFk 1912:78.  
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att riktas till det politiska systemet. Motionen var en reaktion mot 
regeringens proposition nummer 69 för år 1910, vilken behandlade föränd-
rade tulltaxor vid införandet av varor till landet. Regeringens förslag innebar 
att tullen på frukt och nötter skulle höjas. Motionärernas avsikt var att mot-
verka detta genom att förmå riksdagen att befria eller i alla fall sänka skatten 
på de frukter och nötter som inte var möjliga att producera inom landets 
gränser. Detta gällde bland annat dadlar och citroner. Aktörerna i det poli-
tiska systemet gavs möjlighet att lyssna på Wavrinsky, Hagberg och Carlson 
men tycks inte ha tagit något intryck eftersom bevillningsutskottet avstod 
från att justera propositionen i den riktning som motionärerna önskade.131  

Hur argumenterade de? En god inblick i det kan erhållas vid en analys av 
det anförande som Edvard Wavrinsky höll i Andra kammaren fredagen den 
20 maj 1910 när regeringspropositionen och utskottets uttalande om propo-
sitionen togs upp till behandling. Detta utgjorde också ett tillfälle att inför 
riksdagens ledamöter propagera för det rimliga i de vegetariska kraven. I 
förlängningen kan det därför finnas anledning att betrakta Wavrinskys anfö-
rande som ett försvarstal för det naturenliga levnadssättet. 

I syfte att få kravet på sänkta införelsetullar på frukt och nötter att framstå 
som angeläget för riksdagen var det nödvändigt att Wavrinsky visade att det 
inte var frågan om ett obskyrt krav från en av samhällets allra minsta 
intressegrupper. Nej, detta måste uppfattas som ett reformkrav som hela 
samhället hade att vinna på. Detta försökte Wavrinsky åstadkomma på två 
sätt. Ett var att inte använda termen ”vegetarian”, vare sig i motionen eller i 
anförandet i plenum. På så sätt avsåg han erövra större legitimitet för sina 
krav. I motionen förekom ”vegetarisk diet” vid ett tillfälle men då var det 
inte motionärerna själva som använde ordet, utan det lades i munnen på en 
vetenskaplig auktoritet som man stödde sig på.132 I riksdagen talade istället 
Wavrinsky om sig själv och dem som kunde tänka sig stödja motionen som 
varande ”fruktvänner”, vilket var en bredare beteckning än ”vegetarian”.133  

Ett andra sätt varmed Wavrinsky försökte ge motionen en bredare för-
ankring var att alldeles i inledningen föra fram tesen att frukt minsann inte 
var någon lyxvara. Den största delen av anförandet ägnades åt att styrka 
denna tes. Frukt var nyttigt, löd hans första argument. Frukt innehöll 
mycket näring, var hälsosamt och botade sjukdomar.134 Wavrinsky menade 
                                           
131 Bevillningsutskottets främsta argument till varför man inte skulle ställa sig positiv till 
motionärernas krav var att tullarna inte drabbade den stora majoriteten. Se Bevillningsutskottets 
betänkande n:o 23, s. 38-42. Bih. Till Riksdagens prot 1910 5 saml. 1 Afd. 21 Häft. Se också 
Riksdagens skrivelse n:o 191, s. 111. Bih. Till Riksdagens prot 1910 10 saml. 1 Afd. 1 Band 44 
Häft. 
132 MAk 1910:236, s. 11. 
133 Ak prot., 1910:51, s. 3. 
134 Ibid. 
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således att ökad fruktkonsumtion skulle göra svenska medborgare friskare. 
Wavrinskys andra argument för att frukt inte var lyx, rörde fruktens på-
stådda förmåga att minska törsten efter alkohol, kaffe och andra – som han 
sade – ”retmedel”. Särskilt de sura och syrliga frukterna ägde den för-
mågan.135 Stöd för denna del i sin argumentation hämtade Wavrinsky från 
undersökningar gjorda i England. Dessa hade visat att alkoholkonsumtionen 
hos arbetare som hanterade frukt tenderade att minska.136 Det tredje och 
fjärde argumentet för fruktens förträfflighet var de utländska exemplens 
kraft samt det omfattande folkliga stöd som Wavrinsky påstod att motionen 
hade fått.137 

På detta sätt politiserades den svenska vegetariska rörelsens strävanden av 
Edvard Wavrinsky. Huvudstrategin var som tydligt framkommit att ge 
motionen och de vegetariska kraven en bred förankring. Eller, som han själv 
sade i slutet på sitt anförande, att visa att ”...denna fråga icke är en ange-
lägenhet, som har intresse endast för några få fantaster…”.138 Den skulle 
gynna hela samhället och alla medborgare. 
 
 
Vegetar ian ismens  t id iga  1900-ta l   
 
Hos den svenska vegetarianismen kan man notera ett samband mellan den 
individuellt inriktade kulturorienterade rörelsens ideologiska innehåll och 
dess organisatoriska struktur. Lokala föreningar bildades visserligen men 
kraften hos dessa kunde inte jämställas med de samtida folkrörelsernas 
lokala föreningar och dessas styrka, för att göra en jämförelse. I och med att 
utgångspunkten för förändringen av samhället var individens självreform 
spelade detta dock mindre roll. 

Svenska vegetariska föreningen hade som vegetarianismens rörelseorgani-
sation en tämligen god ekonomisk situation. En trolig förklaring till det är 
att medlemmarna, som utgjorde föreningens ekonomiska bas, trots viss 
statistisk osäkerhet, kan sägas komma från de grupper i samhället som hade 
det lite bättre ställt ekonomiskt sett. Ett särdrag i den svenska vegetaria-
nismen var att andelen kvinnor bland de organiserade medlemmarna var 
                                           
135 Ibid. Att frukt fungerade dämpande på törsten efter alkohol är ett återkommande argument. I 
Wavrinskys, Hagbergs och Carlsons motion framhölls den sociala aspekten av detta. Det var i de 
breda folklagren som alkoholproblemen enligt motionärerna var störst. Det var inte tillfreds-
ställande att dessa människor hindrades från att köpa frukt eftersom just frukt visat sig vara ett så 
framgångsrikt sätt att minska alkoholkonsumtionen. MAk 1910:236, s. 11. 
136 Ak prot., 1910:51, s. 3. 
137 Ibid., s. 4. I Tyskland och Frankrike hade konsumtionen av frukt spridit sig till samhällets alla 
olika samhällsskikt, menade Wavrinsky. 
138 Ibid. 
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stor, betydligt större än inom den tyska vegetariska rörelsen. Skälet till detta 
var troligen de skolkökskurser som arrangerades av SVF, vilka var viktiga i 
föreningens mobiliserande arbete.  

Den svenska vegetarianismen var politiskt aktiv, men då handlade det i 
första hand om att skapa utrymme för den enskilde individens egen reform. 
Politiken kunde bidra till, men knappast utgöra motorn i förändringen. Det 
faktum att det bland rörelsens medlemmar och anhängare fanns de som 
hade möjlighet att själva ta politiska initiativ på central nivå var givetvis po-
sitivt för rörelsen. I sitt försök till politisering ville de svenska vegetarianerna 
hävda att de vegetariska kraven inte gynnande en liten exklusiv skara männi-
skor, utan att de var bra för samhället som helhet. Något egentligt gehör för 
sina insatser riktade mot det politiska systemet fick emellertid inte vege-
tarianismens företrädare. 

Med hjälp av allmänt utbredda föreställningar och metaforer försöker 
rörelseideologin fånga in samtidens problembild och få människor att sluta 
upp bakom rörelsens krav. Rörelseideologin som skapades av SVF, och med 
vars hjälp vegetarianerna avsåg att få det svenska folket att överge den ani-
maliska kosten, byggdes upp kring temat det naturenliga levnadssättet. 
Därför är det inte förvånande att just detta tema hela tiden fanns närvarande 
i föreningens skrifter. I dessa gavs anvisningar för vad man skulle äta men 
också för hur man skulle vara som människa. Man skulle kunna kalla detta 
för en, som det framhölls, ovan ”Now-Here”- vision. Men det var också en 
”No-Where”-vision. Det vill säga en vision som kunde börja realiseras i 
nuet, samtidigt som den inte nödvändigtvis behövde finna andra materiella 
former, som anläggandet av ett småbruk. Detta var en vision som individen 
hela tiden bar med sig, att vara vegetarian var att leva i idealet. 

Den samhälleliga visionen skymtades endast vid enstaka tillfällen och ter 
sig i sammanhanget mer som en utopisk bild än något som skulle leda vege-
tarianernas strävanden i vardagen. 

Det är uppenbart att attityder och värderingar hämtades från den vid 
sekelskiftet allmänt utbredda moderniseringskritiken. Nära knuten till denna 
spirade en tanke om hur människan egentligen borde leva, den tanke som 
bland annat fick sin form hos Karl-Erik och Fejan Forsslund och deras hem 
Storgården eller hos Karin och Carl Larsson i Sundborn. Storgården och 
Sundborn blev i det tidiga 1900-talets Sverige bilder över hur det goda livet 
kunde gestalta sig. De var en del av tidens hemideologi. Vegetarianernas idé 
om det naturenliga levnadssättet tog sin utgångspunkt i dessa föreställningar 
av ett ruralt smakfullt hem, som likt en organism hade vuxit fram ur den 
omgivande miljön och landskapet. Men till Forsslunds och Larssons 
konkreta, estetiska och på ett sätt kollektiva vision av framtiden tillfogade 
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vegetarianerna ytterligare en dimension, nämligen den individuella.139 Det 
naturenliga levnadssättet handlade inte så mycket om betydelsen av ett gott 
hem som om individens fysiska och etiska förmåga. 

Om det naturenliga levnadssättet var rörelseideologins tema så var naturligt 
det centrala begreppet i detta tema. Innebörden i begreppet framträder 
endast om det relateras till en allmänt spridd uppfattning vid sekelskiftet att 
civiliseringsprocessen gått för långt och att resultatet av detta hade blivit 
övercivilisation, ett tillstånd av onatur. Mot detta ställdes det naturliga, 
naturlig i meningen ursprunglig. Tanken var att man skulle leva eller fram-
förallt äta som man gjorde förr, innan civilisationsprocessen tagit fart på 
allvar och fått människan att överge sitt rätta jag. Det fanns också ett aske-
tiskt drag hos den svenska vegetarianismen där man avstod från frosseri och 
lyx. Det naturenliga levnadssättet låg närmare vad vegetarianerna ansåg vara 
människans biologiska förutsättningar, samma förutsättningar som satte 
ramarna för människans liv och som sade vad som var rätt och vad som var 
fel. 

En annan idé som också var en viktig del i tankarna kring det naturenliga 
levnadssättet var renhet. Det var renhet till både kropp och själ som 
åsyftades. Kroppen skulle vara ren. Och det kunde den bli genom dagliga 
tvagningsritualer där de gifter som utsöndrades vid nedbrytningen av födan 
avlägsnades. Men också människans inre skulle rengöras. En inre fysisk ren-
het och hälsa kunde människan erhålla genom att äta rätt, det vill säga frukt 
och nötter. Det var rena och oblandade livsmedel som skulle förtäras. 
Blandade, processade livsmedel ogillades av de svenska vegetarianerna vilka 
gick i spetsen för införandet av en lagstiftning rörande livsmedelskontroll.140 
Men tankarna kring renhet tog sig inte bara fysiska uttryck. Det fanns också 
en framträdande andlig, själslig och etisk dimension i detta. Vegetarianerna 
bar på en holistisk människouppfattning. Kropp och själ hängde samman, 
varför den sunda kroppen födde en god moral. Det ena förutsatte helt 
enkelt det andra.  

En pendang till idéerna om naturligt respektive renhet var föreställningen 
om gift, vilket var allt som vare sig var rent eller naturligt. Dit räknades till 
exempel de så kallade purinämnena som utsöndrades när animalisk kost 
bröts ned av kroppen samt alkohol och tobak. Det främsta giftet av dem 
alla var emellertid vaccinet och andra konstlade mediciner, framställda av 
apotekaren och rekommenderade av läkaren. Vaccinet var i sig sjukdom och 
                                           
139 Forsslunds vision var mer kollektivt inriktad då den (som i Göran Delling se s. 193 f.) handlade 
om hemmet, om hushållet eller familjen och i mindre utsträckning om den enskilde individen. 
Det tidiga 1900-talets så kallade hemideologi är i det hänseendet mer orienterad mot kollektivet. 
140 Edvard Wavrinsky motionerade första gången 1908 med förslag till livsmedelslag. Se MAk 
1908:27; MFk 1916:3. 
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sjukdom var gift. Något vaccin menade de svenska vegetarianerna inte be-
hövdes. Det fanns en naturligt läkande kraft hos människokroppen och 
stimulerades denna skulle man hålla sig frisk.  

Bakom den ideologiska diskussionen och idén om hur människan borde 
leva återfanns motsatsparet natur-kultur. Det var som om vegetarianerna 
ansåg att den kulturella sfärens utveckling inneburit att kulturens roll i sam-
hället blivit alltför stor, som om man önskade att naturen skulle få tillbaka 
lite av sin tidigare roll. Propagerandet för det naturenliga levnadssättet 
antyder en önskan om att rekonstruera det Eden som gått förlorat. Endast 
genom att skrapa bort den skadliga fernissan av civilisation kunde detta åter-
skapas. Samtidigt gjorde sig den pastorala idén märkbar. För det var inte 
vilken natur som helst, utan en humanistisk, rent av förmänskligad natur 
som hela rörelseideologin formades omkring och inte en aggressivt vild och 
brutal och i den bemärkelsen ursprunglig natur. 
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Kapitel 5 
 
 
 

Rörelse söker organisation 
Den svenska georgismens organiseringssträvanden 

1905-1918 
 
 
Under sin tid som Fredrika-Bremer-stipendiat i Göteborg, och innan hon 
serverade Johan Hansson på restaurangen vid Slottsskogen, sökte sig Jenny 
Bergqvist till en av Göteborgs högskolas mindre salar där Hansson skulle 
hålla ett föredrag kring frihandel och tullarnas avskaffande genom jord-
värdeavgiftens införande. Hon hade tidigare hemma i Nyttorp läst artiklar 
av honom i Karlstads-Tidningen. På mötet fick Hansson problem att bemöta 
den kritik som kom från den utsedde opponenten, nationalekonomen Sven 
Brisman. Själv menade Jenny Bergqvist att hon inte förstod så mycket av 
det som sades. Det mesta var ”latin” i hennes öron, men det hindrade inte 
att hennes sympati väcktes inför denne man som ensam men trosviss 
kämpade för sina idéer.1 

I detta det första kapitlet av tre som behandlar den svenska georgistiska 
rörelsen under 1900-talets två första decennier granskas rörelsens organisa-
toriska strävanden.2 Kapitlet inleds med att en bild målas av det samman-
hang som rörelsen agerade inom. Därefter följer en internationell utblick 
över jordreformrörelsen i andra länder och framförallt i Tyskland, innan den 
empiriska undersökningen av rörelsen och dess organisation påbörjas.  

Forskningen kring den svenska georgistiska jordreformrörelsen är inte 
omfattande. Idéhistorikerna Sverker Sörlin och Bosse Sundin har berört den 
som allra hastigast.3 Historikern Jarl Torbacke gör detsamma i sin avhand-
ling Journalistik på osäkra villkor (1966) där studieobjektet annars är Afton-
Tidningen under perioden 1909-1920. Torbackes intresse rör den tid 

                                           
1 Bergqvist, ”Uppteckning”, s. 3, privat förvar. 
2 Här benämns rörelsen för georgistisk, ej ”georgeistisk”. Den internationella stavningen är med 
i. I samtiden förekom dock också ”ei”, jämför Mats Deland, ”Pianosnickaren, borgmästaren, 
friherren och professorn – georgeismen mittemellan liberalism och socialism”, Historisk tidskrift, 
1997:3. Johan Hansson själv var, som det kommer att visa sig, tveksam till att betecknas som 
georgist eftersom han menade att han förhöll sig självständig gentemot Henry George. Men för 
tydlighetens skull, för att skilja denna falang från andra falanger inom jordreformrörelsen under 
samma period, kommer georgism användas för att beteckna rörelsen. 
3 Sörlin, Framtidslandet, s. 213 f.; Sundin, ”Ljus och jord!”, s. 346. 
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tidningen fungerade som georgistiskt organ. Han visar att den under en kort 
tid spelade rollen av språkrör för de georgistiska idéerna i Sverige.4 I artikeln 
”Pianosnickaren, borgmästaren, friherren och professorn – Georgeismen 
mittemellan liberalism och socialism” presenterar ekonomhistorikern Mats 
Deland några aspekter av jordreformrörelsen i Sverige vid seklets inledning. 
Deland skildrar bland annat den kamp som fördes mellan jordreformrörel-
sens två huvudinriktningar. Georgismen intog politiskt sett en mellanposi-
tion menar Deland, med socialdemokraterna på ena sidan och liberalerna på 
den andra.5 

Det finns anledning att peka på några centrala aspekter i den breda kon-
text, det tidrum inom vilken rörelsen agerade. Detta görs genom att jord-
frågan, vilken själv var en avspegling av vissa strukturella processer verk-
samma i det svenska sekelskiftessamhället, lyfts fram. 
 
 
Jordfrågan i  Sver ige   
 
En social rörelse kan uppstå som en reaktion mot ett upplevt missför-
hållande, som när en grupp i samhället kunnat tillägna sig exklusiva rättig-
heter på andra gruppers bekostnad. Ett sådant förhållande var en viktig 
orsak till den georgistiska rörelsens uppkomst. Rörelsen sade sig reagera 
mot att den svenska jorden kommit att koncentreras till vissa privilegierade 
grupper i samhället. Rörelsen samlades därför kring kravet på en jordreform 
och införandet av jordvärdeavgift. Alla människor hade enligt dem samma 
rätt till jorden, skogen och kraften som vattnet alstrade. Friheten att bruka 
jorden och tillägna sig dess avkastning var en central samhällsfråga de-
cennierna kring förra sekelskiftet. Detta var jordfrågan. 

Jordfrågan var en social fråga. Den hade sin bakgrund i det svenska 1800-
talets folkökning och industrialisering. I takt med den ökade befolknings-
mängden växte gruppen jordlösa på landsbygden.6 Den relativa överbefolk-
ningen gav upphov till omflyttningar inom landet men också till emigration 
över Atlanten. Industrilönen var nämligen väsentligt högre än lönen på 
landsbygden och utsikterna att få tillgång till egen jord var större i Amerika 
än vad de var i Sverige. Dessa migrationsströmmar framstod som samtidens 

                                           
4 Jarl Torbacke, Journalistik på osäkra villkor: Den liberala Afton-Tidningen och dess föregångare (1966, 
Stockholm) s. 132-148. Andra arbeten som också rör georgismen i Sverige är till exempel Edling 
Det fosterländska hemmet, s. 100, 131 ff.; Marika Romanus, Johan Hansson och georgismen, C-uppsats, 
1993, Historiska institutionen Stockholms universitet.  
5 Deland, ”Pianosnickaren, borgmästaren, friherren och professorn”. 
6 Gunnar Prawitz, Jordfrågan: Jord- och fastighetsbildningen på den svenska landsbygden under förra hälften av 
1900-talet (Stockholm, 1951) s. 59. 
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stora samhälleliga spörsmål. Det som skulle hejda människorna från att 
överge landsbygden var tillgång till egen jord. Över hela det politiska fältet 
vann denna ståndpunkt sitt stöd.   

Allt sedan mitten av 1800-talet – om inte förr – hade skogsutnyttjandet i 
Norrland varit ett politiskt diskussionsämne. Vid denna tid började 
nämligen olika aktörer höja sina röster för ett mer hushållande förhållnings-
sätt till den norrländska skogen.7 Den stora debatten kring de norrländska 
naturresurserna utbröt annars kring sekelskiftet 1900. Norrlandsfrågan, som 
den kom att kallas, formades till en kamp om naturresurser där industriella 
intressen ställdes mot agrara.8 Frågans bakgrund kan sökas i skogsbolagens 
uppköp av skog vilka av jordbrukets försvarare betraktades som ett hot mot 
de norrländska böndernas överlevnad. Opinionen mot skogsbolagen växte 
sig allt starkare. Krav på åtgärder för att motverka bolagens framfart kom 
från såväl konservativa som socialister.9 När den radikale företrädaren för de 
mindre bönderna i Sverige Carl Lindhagen 1901 motionerade till riksdagens 
Andra kammare var marken väl förberedd. Lindhagens motion resulterade i 
tillsättandet av Norrlandskommittén som tre år senare presenterade sitt 
betänkande, vilket kom att ligga till grund för 1906 års förbudslagstiftning.10 

Jordfrågan var med andra ord central i den politiska debatten decennierna 
kring sekelskiftet. Två huvudstrategier användes för att bromsa migrations-
strömmarna. Den ena gick ut på att förmå de som redan brukade jorden att 
göra så även i framtiden. Den andra strategin var att införa reformer som 
skulle underlätta grundandet av nya jordbruk.  

Att åstadkomma en modern arrendelagstiftning och att skapa säkrare för-
hållanden för de jordbrukare som inte själva ägde sin jord var ett sätt att 
förmå landsbygdens jordbrukande befolkning att bo kvar. Denna kategori 
av jordbrukare bestod av två huvudgrupper. Å ena sidan arrendatorer, som 
hade skriftligt reglerade avtal där ersättningen till jordägaren erlades i reda 
pengar. Å den andra torpare som fortfarande vid 1900-talets inledning var 
en mycket stor grupp jordbrukare.11 Torparens relation till jordägaren var 
patriarkal. Han hade bland annat dagsverksskyldighet gentemot jordägaren.12 
De två reformer som arrendelagstiftningen genomgick 1909 och 1927 
innebar inga omvälvande förändringar. Torparens dagsverkskyldighet av-
vecklades inte förrän 1943.13 
                                           
7 Prawitz, s. 16 ff. 
8 Sörlin, Framtidslandet, s. 15. 
9 Ibid., s. 174-253. 
10 Sörlin, s. 238; Prawitz, s. 31-43. 
11 Thörnquist, s. 49 ff. 
12 Ibid., s. 43, 47. 
13 Detta visar hur livskraftigt ett för-kapitalistiskt system kunde vara och hur långt fram i tiden 
rester av ett sådant kunde spåras. Se Thörnquist, s. 13, ff., 165. För en översikt av den jordbruks-
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Etablerandet av nya jordbruk var den andra strategin för att finna en 
lösning på sekelskiftets sociala problem. Redan i slutet av 1880-talet fördes 
frågan på tal. Att tankarna om nybildning av jordbruk vann anhängare kan 
inte ensamt förklaras av de sociala behoven bland landets obesuttna. Det 
fanns också ekonomiska incitament. Utvecklingen inom den agrara sektorn 
hade medfört en omsvängning till kött- och mjölkproduktionens fördel. 
Småbrukets konkurrensförmåga hade förbättrats och det upplevdes nu stå 
sig bra i tävlan med storbruket. I vissa kretsar framstod till och med små-
bruket som den ideala produktionsformen.14 

Den konservative riksdagsmannen Erik Åkerlund motionerade i början av 
1890-talet om möjligheten att på kronans jord åstadkomma nya bosätt-
ningar. Staten skulle enligt honom vara drivande i detta arbete. Intresset 
riktades snart mot en kolonisering av Norrland.15 Men det politiska systemet 
förhöll sig något avvaktande inför dessa idéer under 1890-talet.16 Det 
innebar dock inte att tankarna på att kolonisera Norrland upphörde att vara 
en dimension i jordfrågan. Den återfanns hos norrlandskommittén och 
frågan kom att utredas ytterligare under 1910-talet. Regeringen Hammar-
skjöld gav så 1914 de kolonisationssakkunniga i uppdrag att studera möjlig-
heterna att etablera jordbruk i Norrland. De lämnade sitt betänkande 1916 
och viss försöksverksamhet igångsattes. Två år senare bildades statens 
kolonisationsnämnd, vilken gavs samordningsansvaret för en mer utvecklad 
verksamhet rörande kolonat i Norrlands inland. Någon större framgång 
blev dock inte dessa kolonisationsförsök.17 

Sommaren 1899 tillsattes en kommitté med uppdrag att utreda förutsätt-
ningarna för att i större skala bilda så kallade egnahem. Det vill säga 
självägda bostäder med tillhörande jord i stadens utkant eller på lands-
bygden. Kommitténs konservativa sammansättning gav färg åt det be-
tänkande som avlämnades 1901. Bildandet av egnahem var ett sätt för de 
konservativa agrarerna att garantera en fast och trogen stam av arbetare på 
landsbygden.18 Denna arbetsgivarinriktade motivbild förändrades i takt med 
att emigrationens påstådda negativa effekter rönte allt större uppmärk-

                                                                                                                        
politiska debatten under framförallt 1920- och 1930-tal se Gunnar Hellström, Jordbrukspolitik i 
industrisamhället: Med tyngdpunkt på 1920- och 30-talen (Stockholm, 1976). 
14 Se till exempel Niskanen, s. 3-8; Köll, s. 180-198; Morell, ”Familjejordbruket och mekanise-
ring”. Dan Bäcklund hävdar att de självbärande intensivproducerande jordbruken inriktade mot 
avsalu inte ökade i någon nämnvärd utsträckning. Däremot tycks det som om gruppen småbruk 
beroende av lönearbete växte. Bäcklund, s. 30.  
15 Se till exempel Olle Gellerman, Staten och jordbruket 1867-1918 (Stockholm, 1958) s. 58. Detta 
var inte Åkerlunds primära ansats. Se Edling, Det fosterländska hemmet, s. 71-75. 
16 Edling, Det fosterländska hemmet, s. 86 f. 
17 Gellerman, s. 120; Prawitz, s. 66 f. 
18 Edling, Det fosterländska hemmet, s. 187 f., 262 f. 
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samhet. Egnahem kom nämligen i detta sammanhang att betraktas som ett 
möjligt sätt att hejda strömmen av människor över Atlanten.  

Egnahem var ett borgerligt projekt. Påskyndare var liberaler och konser-
vativa. Det har hävdats att de senare såg det som ett sätt att bromsa upplös-
ningen av det existerande samhället, medan de förra uppfattade egnahem 
som en möjlighet för den enskilde att skaffa sig en bättre tillvaro.19 
Reformen var borgerlig i den meningen att egnahemsbrukarna verkligen 
skulle äga den mark de odlade. Det var inte heller frågan om en generell 
reform. Egnahemsreformen skulle inte gälla samtliga av landsbygdens 
obesuttna utan endast de som godkänts efter en individuell prövning. 
Egnahem bar sålunda drag av disciplinering.20 Socialdemokratin förhöll sig 
avvaktande inför egnahemreformen i dess borgerliga skepnad för att 1904 
lansera ett eget förslag baserat på ärftlig besittningsrätt istället för enskilt 
ägande.21 

Det politiska systemet aktiverades alltså för att lösa jordfrågan. För 
aktörer inom systemet blev det något av en profilfråga. De konservativa 
visade det hela stort intresse, men det var liberalerna som i alla fall 
inledningsvis var de verkligt drivande. Socialdemokratins intresse för frågan 
vaknade någon gång vid mitten av 00-talet, när ledande personer inom 
partiet började uttrycka sin uppskattning av småbruket som produktions-
form.22 

Det fanns också rörelser utanför det politiska systemet för vilka jord-
frågan var central. Viktiga aktörer i det tidiga 1900-talets jordbruksdebatt 
var de så kallade småbruksagitatorerna, och den främste och mest kände 
bland dem var P. J. Rösiö. Det var just tilltron till småbruket som möjlig 
ekonomisk bas i samhället som gav strävandena för nybildande av mindre 
jordbruk dess trovärdighet. Rösiö lyckades också, som påpekats tidigare, att 
lägga grunden för en agrarrörelse underifrån.23 I södra och mellersta Sverige 
fanns det åren efter sekelskiftet också andra mer ekonomiskt inriktade små-
brukareföreningar.24 

Den första egnahemsföreningen bildades utanför Motala i augusti 1892, 
följaktligen innan egnahemsfrågan hade blivit ett viktigt politisk ämne. 
Föreningen kom att få många efterföljare, först i Östergötland men sedan 
också i övriga delar av landet.25 Denna så kallade egnahemsrörelsen var en 
                                           
19 Ibid., s. 105 f. 
20 Ibid., s. 117, 353. 
21 Thörnquist, s. 64 f.; Gellerman, s. 157. 
22 Birger Simonson, Socialdemokratin och maktövertagandet: SAP:s politiska strategi 1889-1911 
(Göteborg, 1985) s. 188 ff. 
23 Toler, s. 15, 330. 
24 Ibid., s. 154-183. 
25 Edling, Det fosterländska hemmet, s. 109. 
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självhjälpsrörelse syftande till att ge människorna möjlighet att själva skaffa 
sig ett eget litet hus.26 Egnahemsrörelsen bidrog dels till att etablera 
begreppet egnahem i den samtida socialpolitiska debatten, dels till att sprida 
en specifik bild av hur ett gott hem borde vara utformat. Egnahemsrörelsen 
blev på detta sätt en exponent för sekelskiftets hemideologi.27 Inte bara de 
mer vänsterradikala grupperingarna visade intresse för egnahem och det 
mindre jordbrukets förutsättningar. Det gjorde också i allra högsta grad 
unghögermän som Adrian Molin. Molin var drivande i Nationalföreningen mot 
emigrationen. Denna förening är ett exempel på hur nära kopplad 
diskussionen kring egnahem var till emigrationsdebatten.28 Molin och andra 
unghögermän ansåg att staten borde ta aktiv del i arbetet med grundandet 
av nya jordbruk. Staten borde till och med verka för att öka sitt eget jord-
innehav, där egnahem skulle kunna anläggas.29 

Nationalföreningen mot emigrationen och egnahemsrörelsen riktade sig i 
praktiken endast till dem som hade möjlighet att själva spara ihop eller låna 
det kapital som krävdes för att förvärva ett eget småbruk. En annan rörelse 
som verkade inom samma fält, men som profilerade sig mot egnahems-
rörelsen, var lantarbetarrörelsen. Den bestod av människor som ofta sak-
nade ekonomiska förutsättningar att köpa egen jord. Lantarbetarkåren var 
vid 1900-talets inledning mycket heterogen. En stor del av lantarbetar-
rörelsens potentiella anhängare var styrda av för-kapitalistiska relationer till 
sina arbetsgivare, ett faktum som försvårade rörelsens fackliga kamp. En 
annan faktor som gjorde det besvärligt att utnyttja ordinarie fackliga 
strategier var att en icke oansenlig andel av lantarbetarna hade tillgång till 
egen jord. För dessa kunde en stärkt rätt till jorden vara ett säkrare sätt att 
förbättra levnadsstandarden än höjd lön. Frågan om man skulle välja 
lönearbete eller egen jord var levande inom den svenska lantarbetarrörelsen 
vid denna tid. Lantarbetarrörelsen arbetade därför också målmedvetet för 
införandet av sociala jordreformer.30 

Det är till denna diskussion kring rätten till naturresurserna, och då fram-
förallt till jorden, som jordreformrörelsen skall relateras. Den utgjorde lik-
som småbrukarrörelser, egnahemsrörelsen, Nationalföreningen mot emigra-
tionen och lantarbetarrörelsen en aktör inom detta fält. En sak var de alla 
eniga om: tillgång till jord i en eller annan form var lösningen på samtidens 
sociala problem. Jordfrågan var, som hävdats tidigare, en social fråga. Men i 
jordfrågan hördes också kritiska röster mot de urbana och industriella sam-
                                           
26 Ibid., s. 109, 116 f. 
27 Ibid., s. 112, 119. 
28 Ibid., s. 210. 
29 Gellerman, s. 177 ff. 
30 Thörnquist, s. 207 f. 
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hällsförhållandena. Hela jordfrågan genomsyrades i själva verket av en 
civilisationskritisk grundton, där idén om möjligheterna att skapa sig ett 
bättre liv på landsbygden, nära naturen, var ett återkommande tema. 

Den svenska jordreformrörelsen kan nu emellertid inte enbart ses i ett 
nationellt sammanhang. Den måste även relateras till jordreformrörelser i 
andra länder eftersom rörelsens internationella influenser var stora. 
 
 
Jordreformröre lser  utom Sver ige  
 
Runt om i västvärlden uppstod under 1800-talets sista decennier jordre-
formrörelser. Dessa mobiliserade utifrån en övertygelse om att samtidens 
sociala problem kunde knytas till hur marken i städerna eller jorden på 
landsbygden var fördelad. Vissa grupper i samhället hade erövrat vad som 
närmast kunde betraktas som ett monopol, hävdades det. Genom speku-
lation hade jordpriset stigit och detta hade drivit på urbaniseringen, vilket 
medfört att hyrorna i de expanderande städerna hade höjts eftersom mark-
priserna där ökat. Lyckades man reglera jordmarknaden – få ned mark-
priserna – skulle också de sociala problemen minska. På den europeiska 
kontinenten, där industrialiseringen och urbaniseringen kommit långt, ham-
nade fokus på städerna och de bostadssociala frågorna. I norra Europa, som 
i Danmark och Sverige, fick jordreformrörelsen en något annan inriktning. 
Där blev den mer inriktad på landsbygdens problem och antog en 
framträdande agrar profil. 

Den moderna jordreformrörelsen hade sitt upphov i boken Progress and 
Poverty som den amerikanske journalisten och författaren Henry George 
publicerade 1879.31 När bokens bakgrund skall beskrivas brukar det sägas 
att George slagits av det paradoxala i att med den ökade rikedomen i det 
amerikanska samhället följde en fattigdom som tycktes växa i motsvarande 
grad. Hur kunde det komma sig? Svaret på den frågan menade Henry 
George stod att finna i det koncentrerade jordägandet. Jorden hade kommit 
att ägas av ett fåtal spekulerande kapitalister. Dessa hade gjort mycket stora 
vinster på sitt jordinnehav. Vinster som George menade istället borde till-
falla samhället, eftersom det var genom samhällets expansion – anläggandet 

                                           
31 Idén om jordreform är gammal. Henry George hade flera föregångare under 1800-talet. Han 
verkade i en amerikansk tradition som hade sina rötter i 1840-talet, i den så kallade National 
Reform Association. Inom denna rörelse hade tankar om att lägga all skatt på jorden tidigare 
kommit till uttryck. Mark A. Lause har pekat på detta samband och menar att Henry George på 
intet sätt var unik. Det unika med George skulle i så fall vara att han ville framställa sig som 
sådan. Se Mark A Lause, ”Progress impoverished: Origin of Henry George’s single tax”, 
Historian, 1990:3, s. 394-410, särskilt s. 408. 
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av nya städer och bostadsområden eller utbygganden av kommunikationer – 
som jordvärdet hade ökat.32 Henry Georges lösning var att lägga beslag på 
dessa oförtjänta vinster genom en jordvärdebeskattning. Han kallade sin 
skatt för single-tax då den skulle ersätta alla andra skatter.33 Däremot skulle 
jordägaren få behålla den eventuella värdeökning som var resultatet av eget 
arbete, som till exempel olika typer av jordförbättringar. Att beskatta arbete 
liknades av George vid stöld. Man återfinner också hos Henry George en 
fysiokratiskt influerad idé om hur ekonomiska värden skapas. Dessa var inte 
enbart en produkt av det arbete som lagts ned. Naturresurser utgjorde en 
förutsättning för uppkomsten av ekonomiska värden i samhället.34 Det för-
väntade resultatet av en konsekvent genomförd jordvärdebeskattning var att 
de stora jordägarna inte längre skulle finna det ekonomiskt fördelaktigt att 
äga jord som de inte brukade. Denna jord skulle därför bjudas till försälj-
ning, tillgången på jord öka och följaktligen priset sjunka. Möjligheterna för 
de mindre bemedlade grupperna i samhället att skaffa egen jord skulle 
därmed förbättras.  

Något som inte får glömmas bort är den moraliska underton som genom-
syrar Progress and Poverty men kanske i ännu högre grad andra arbeten av 
Henry George. Samhället befann sig i en djup moralisk kris, menade 
George, varför behovet av en etisk reform var lika stort som av en ekono-
misk. Såväl rättvisa som fred skulle uppnås om den etiska nivån höjdes i 
samhället. Etisk utveckling var helt enkelt en förutsättning för att det goda 
samhället skulle kunna växa fram.35 George var i grunden optimistisk om 
möjligheterna att så skulle ske eftersom han menade att det fanns en kraft 
hos människan att göra det goda.36 Individen var för Henry George på detta 
sätt en kraftkälla i samhällsförändringen. Henry George, och de tankar han 
gav uttryck för, kan uppfattas som en företrädare för det sena 1800-talets 

                                           
32 Henry George, Framåtskridandet och Fattigdomen: övers. från engelska orig:s 24:e uppl., verkställd på 
uppdrag av P. A. Norstedt & Söners förlag och genomsedd av Sven Brisman (1913[1884], Stockholm) s. 
236 ff., 320.  
33 Ibid., s. 314-322, 383. 
34 Arbetet kan inte producera något utan att jorden används, hävdar George. George, 
Framåtskridandet och Fattigdomen, s. 321. Denna ståndpunkt knyter an till en fysiokratisk grundupp-
fattning. Om Henry Georges fysiokratiska inriktning se också T. H. Bonaparte, ”Henry George´s 
Impact Home and Abroad: He won the Workers of Marx´s Adopted Country But Through 
Leninism Marxism Has Won Half the World”, American Journal of Economics and Sociology, 1987:1, s. 
111; Michael Silagi; ”Henry George and Europe: As Social Philosopher, He was Seen as 
Synthesizing Jefferson, the Enlightment and Mother Earth”, American Journal of Economics and 
Sociology, 1986:3, s. 374. 
35 För det etiskt moraliska resonemanget se Henry George, Den sociala grundorätten (Stockholm, 
1907); George, Framåtskridandet och Fattigdomen, s. 433. För idén om att förmågan finns inom 
människan och den andliga kraften som utvecklingens grundprincip se George, Framåtskridandet 
och Fattigdomen, s. 434 f., s. 476 ff. 
36 George, Framåtskridandet och Fattigdomen, s. 410 ff. 
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och tidiga 1900-talets kultur- och civilisationskritik. Och kanske var det just 
det kulturkritiska perspektivet som var allra mest framträdande hos Henry 
George. Den georgistiska rörelsen var därför något mer än en enkel jordre-
formrörelse. 

Om än Henry George erhöll rollen som inspiratör var inte jordreform-
rörelsen decennierna kring sekelskiftet homogen.37 Michael Silagi, som har 
författat ett flertal artiklar kring den georgistiska rörelsen, menar emellertid 
att det är möjligt att notera tre återkommande drag hos de olika jordre-
formlärorna. Gemensam var uppfattningen om att den rådande socioekono-
miska ordningen i samhället inte var tillfredsställande. Gemensam var också 
föreställningen om att den orättvisa ordningen hade orsakats av ett oriktigt 
förhållande mellan folket och jorden respektive folket och jordägandet. Till 
sist var man överens om att en bättre socioekonomisk ordning kunde 
inrättas om människans relation till jorden förändrades genom en jord-
reform.38 

Under senare delen av 1800-talet fick de georgistiska idéerna ett stort 
genomslag i engelsktalande länder. Sammanslutningar uppstod vilka såg 
som sitt syfte att sprida Henry Georges grundtankar till en större allmänhet 
och att arbeta för jordreformens förverkligande.39 Henry Georges påverkan 
på socialismen i England är omvittnad. Fabian Society, men även andra 
grenar inom den engelska socialismen, visade stort intresse för Henry 
Georges idéer. Faktum är att flera av de ledande engelska socialisterna 
påstås ha upptäckt socialismen genom georgismen.40 Danmark var ett annat 

                                           
37 Om Henry Georges genomslag se till exempel Michael Silagi, ”Henry George and Europe: The 
Far-Reaching Effect of the ideas of the American Social Philosopher at the Turn of the 
Century”, American Journal of Economics and Sociology, 1986:4. 
38 Dessa tre punkter gäller inte endast jordreformrörelserna kring sekelskiftet, utan även de 
rörelser som funnits under tidigare skeden av 1800-talet. Michael Silagi, ”Henry George and 
Europe: The Far-Reaching Effect”, s. 204. 
39 Land Nationalisation Society bildades 1881. Denna sammanslutning stod dock för nationalisering 
av jorden, vilket skilde den från georgismen som endast intresserade sig för det samhällskapade 
jordvärdet. Sammanslutningen samlade främst medlemmar från medelklassen. Mer proletärt 
influerad var English Land Restoration League som bildades 1884. Se Peter C. Gould, Early Green 
Politics: Back to Nature, Back to the Land, and Socialism in Britain 1880-1900 (Sussex, 1988) s. 60-64. 
40 Angående Henry Georges påverkan på de engelska socialisterna se Peter d´A Jones, Henry 
George and British Socialism (New York, 1991). Enligt Jones utövade Henry George påverkan på de 
så kallade kristna socialisterna. Det skulle till och med i vissa fall ha varit svårt att skilja denna 
rörelse från den georgistiska. Ibid., s. 201. Se också Peter d´. A. Jones, ”Henry George and 
British Socialism” American Journal of Economics and Sociology, 1988:4; Michael Silagi, ”Henry 
George and Europe: As Dissident Economist and Pathbreaking Philosopher, He was a Catalyst 
for British Social Reform” American Journal of Economics and Sociology, 1989:1; T. H Bonaparte, 
”Henry George impact Home and Abroad: He Won the Workers of Marx’s Adopted Country 
But Through Leninism Marxism Has Won Half the World”, American Journal of Economics and 
Sociology, 1985:1. Men med tanke på dessa forskares synnerligen positiva inställning till Henry 
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land där Henry George fick ett starkt gensvar. Där hittade inte georgismen 
sina främsta anhängare bland stadens medelklass utan bland landsbygdens 
småbrukare.41 Småbrukarna, eller husmännen som de kallades på danska, 
var vid denna tid en ekonomiskt framgångsrik grupp och fungerade som 
plattform för en väl utbredd georgistisk rörelse i Danmark. Den danska 
georgismen rönte också vissa politiska framgångar.42  

Progress och Poverty fanns att läsa i tysk översättning redan ett drygt år efter 
att den kommit i sin amerikanska utgåva 1879.43 Intresse för ”jordreform-
saken” hade visats i Tyskland redan på 1850-talet men det var inte förrän 
1888 då Deutsche Bund für Bodenbesitzreform bildades under ledning av industri-
alisten Michael Flürscheim som jordreformrörelsen fick sin första egentliga 
rörelseorganisation.44 Genombrottet för den tyska jordreformrörelsen kom 
emellertid först sedan rörelsen 1898 reformerats, döpts om till Bund deutscher 
Bodenreformer och Adolf Damaschke tagit över ledarskapet. Rörelsens 
radikala inriktning tonades ned och den blev mer pragmatiskt. Samtidigt 
hävdade rörelsen sin självständighet i relationen till Henry George.45 Det 
tyska jordreformförbundet samlade vid 1900-talets inledning över 100 000 
medlemmar. Förbundets huvudidé, införandet av en värdestegringsskatt, 
vann fram till första världskrigets utbrott betydande framgångar inom den 
tyska politiken. En höjdpunkt var när beslut fattades av den tyska riksdagen 

                                                                                                                        
George bör man nog förhålla sig något avvaktande inför George påstådda påverkan på de 
engelska socialisterna. 
41 Om den tidiga danska georgistiska rörelsen, se historiken skriven av en av de egna Signe 
Bjørner, En verdenstankes vækst i vort folk (Københamn, 1934); Michael Silagi, ”Henry George and 
Europe: In Denmark the Big Landowners Scuttles the Age-old Land Tax But the Smallholders, 
Moved by George, Restored It”, American Journal for Economics and Sociology, 1994:4. 
42 Nils Elvander, ”Danmarks Retsforbund: Idéer och historia”, Statsvetenskaplig tidskrift, 1952, s. 
102 ff. 
43 Michael Silagi, ”Henry George and Europe: Precursors of Land Reform in Germany; Marx 
and the Land Question; the Beginnings of the Georgist Movement in The Empire”, American 
Journal of Economics and Sociology, 1992:2, s. 247. 
44 För en diskussion kring den tidiga tyska jordreformrörelsen se Heinrich Freese, ”Die Anfänge 
der deutschen Bodenreformbewegung”, Bodenreform: Deutsche Volksstimme – frei Land, 1911:8, s. 
223 ff.; Michael Flürscheim, ”Die Anfänge der deutschen Bodenreformbewegung”, Bodenreform: 
Deutsche Volksstimme – frei Land, 1911:11 s. 328 ff. Se även Michael Silagi, ”Henry George and 
Europe: Precursors of Land Reform in Germany”; dens., ”Henry George and Europe: An 
Industrialist and Pioneer Social Reformer, Michael Flürscheim, Publicized George´s Ideas in 
Germany”, American Journal of Economics and Sociology, 1992:4; dens., ”Henry George and Europe: 
Early Efforts to Organize Germany´s Land Reformers Failed, But the Pioneers Won a National 
Demonstration” American Journal of Economics and Sociology, 1993:1. 
45 Krabbe, Gesellschaftsveränderung durch Lebensreform, s. 33. Joseph Fels, den amerikanske tvålmiljo-
nären som bidrog till finansieringen av rörelserna i Sverige och Danmark, lockade med ett stort 
bidrag om den tyska jordreformrörelsen exklusivt anslöt sig till Henry Georges program. Se 
Silagi, ”Henry George and Europe: In Denmark”, s. 497. 
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att införa jordvärdestegringsskatten över hela riket.46 Den tyska jordreform-
rörelsens stora framgångar har förklarats med den mycket svåra bostads-
situationen i de större tyska städerna decennierna omkring sekelskiftet 1900. 
Med en jordvärdestegringsskatt skulle man lägga band på spekulationen 
vilket i förlängningen skulle leda till lägre hyror.47 

Nära relaterade till tanken på en jordreform och jordreformrörelsen var i 
Europa och Amerika de rörelser som strävade efter att etablera nya levnads-
förhållanden. Rörelser som stod bakom diskussion kring och grundandet av 
vad som kan kallas för alternativa bosättningar.48 Trädgårdsstaden som 
engelsmannen Ebenezer Howard 1898 presenterade i boken: Tomorrow: A 
path to real reform var en typ av alternativ bosättning, men det kunde också 
röra sig om kolonier av högst varierande slag. 

Avsikten med trädgårdsstaden var att råda bot på den uppfattade obalans 
som uppstått mellan stad och land i de industrialiserade delarna av världen. 
Den omfattande urbaniseringen hade givit upphov till svåra sociala problem 
i städerna samtidigt som landsbygden hotades av avfolkning. Trädgårds-
staden var ett försök att förena de positiva sidorna hos stad respektive 
landsbygd.49 Den var inte riktigt så originell som det kan tyckas i dag. 
Howard fångade upp tankar som låg i tiden, sammanförde dessa till en 
enhet och resultatet blev trädgårdsstaden.50 Trädgårdsstaden som idé och 
möjlig lösning på samtidens sociala problem uppmärksammades i flera 

                                           
46 Detta rann dock ut i sanden 1913. Se till exempel Krabbe, Gesellschaftsveränderung durch Lebens-
reform, s. 34. Syftet med jordvärdeavgiften var att på årlig basis beskatta det samhälleligt skapade 
värdet på jorden. Den tyska jordvärdestegringsskatten innebar istället en beskattning av den 
värdestegring som ackumulerats från tidpunkten för inköp fram tills att marken såldes. Jord-
värdestegringsskatten var därmed en omsättningsskatt. Det är också som sådan jordvärdesteg-
ringsskatten främst framträdde i Sverige. I det utkast till författning kring jordvärdestegringsskatt 
som publicerades 1918 förespråkades dock en årlig jordvärdestegringsskatt. Sven Köhler, Utkast 
till författning angående jordräntestegringsskatt med tillhörande motivering avgivet i september 1917 av 
Kanslirådet Sven Köhler enligt särskilt uppdrag (Stockholm, 1918) s. 18 ff. 
47 Elisabeth Meyer-Renschausen & Hartwig Berger, ”Bodenreform”, i Handbuch der deutschen 
Reformbewegungen 1880-1933, Diethart Kerbs & Jürgen Reulecke (hg.) (Wuppertal, 1998) s. 271; 
Krabbe, Gesellschaftsveränderung durch Lebensreform, s. 16-26. 
48 Jordreform utgjorde på ett sätt en förutsättning för att det skulle vara möjligt att lyckas med 
dessa försök, eftersom en jordreform kunde bidra till att få ned priset på jord till en för projekten 
acceptabel nivå. Se Krabbe, Gesellschaftsveränderung durch Lebensreform, s. 31. 
49 Trädgårdsstaden liknades av Howard vid en magnet vilken skulle förmå att attrahera männi-
skor boende såväl i staden som på landsbygden. Trädgårdsstaden var inte endast en estetisk idé. 
Howards avsikt var att bygga en stad för framtidens medborgare. Dessa medborgare skulle ta 
aktiv del i styrningen av staden. Delaktigheten skulle underlättas av en transparent administration 
och stärkta möjligheter att avsätta de funktionärer som inte fullgjorde sina arbetsuppgifter på ett 
önskvärt sätt. Ebenezer Howard, Garden Cities of To-Morrow, med förord av F. J. Osborn (New 
York, 1970[1946]) s. 46, 89-95. 
50 Frederick H. A. Aalen, ”English origins”, i The Garden City: Past, present and future (New York, 
1990) s. 32 ff; se även Isaac K. A. Isaacson, The Garden City and the New Towns Ideology and the 
British New Towns Policy 1800-1970 (Lund, 1988) s. 46 f. 
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europeiska länder samt i USA. Ett sällskap bildades 1899 för att stödja träd-
gårdsstaden som projekt och 1904 inleddes arbetet med att uppföra den 
första trädgårdsstaden vid Letchworth, då som nu ungefär en timmes tåg-
färd norr om London. Även i andra länder byggdes samhällen baserade på 
Howards skisser.51 

I Tyskland, där trädgårdsstaden Hellerau uppfördes utanför Dresden 
något år efter den första byggts i Letchworth, fanns det en levande rörelse 
av människor som sökte nya former för boendet.52 I syfte att åstadkomma 
detta flyttade man till städernas ytterkanter eller till landsbygden och 
grundade alternativa bosättningar i form av olika kolonier. Den tyske 
historikern Ulrich Linse behandlar den mångfasetterade kolonirörelsen i 
boken Zurück, o Mensch, zur Mutter Erde: Landkommunen in Deutschland 1890-
1933 (1983). Linse menar att livsreformsträvanden var en framträdande del i 
kolonirörelsen under en inledande period. Efter första världskriget och fram 
till 1933 blev emellertid andra aspekter mer framträdande. Kolonirörelsen 
kopplades närmare ungdomsrörelsen som var utbredd under detta tids-
skede. Grundandet av kolonier blev en del av ungdomsrörelsens praktiska 
verksamhet.53 En dimension av livsreform kom dock hela tiden att finnas 
hos de alternativa bosättningarna. Under 1920-talet nådde dessa sin höjd-
punkt och kan på det sättet i viss mån beskrivas som ett efterkrigs- och kris-
fenomen.54 

                                           
51 Om den internationella trädgårdsstadsrörelsen se Stanley Buder, Visionaries and Planners: The 
Garden City Movement and the Modern Community (New York, 1990) särskilt kapitel 10. 
52 I Tyskland visades ett stort intresse för Ebenezer Howards stadsplanelösning. Där fanns också 
en egen inhemsk tradition. Teodore Fritsch hade 1896 publicerat arbetet Die Stadt der Zukunft. 
Där skissade han på en stadsplan över framtidens stad som på flera punkter stämde överens med 
Howards. Fritsch kom emellertid inte att utöva särskilt stor inflytande i samtiden och Howard lär 
inte ha känt till Fritsch arbete. Klaus Bergmann, Agrarromantik und Großstadtfeindschaft 
(Meisenheim am Glan, 1970) s. 143 f. Redan 1902 bildades Deutsche Gartenstadt-Gesellschaft, en 
sammanslutning där en rad av det tidiga 1900-talets allra mest kända tyska reformatorer blev 
medlemmar. Sällskapets främsta syfte var att propagera för grundandet av en trädgårdsstad. 
Kristiana Hartmann menar att det fanns två huvuduppfattningar om vilken roll trädgårdsstaden 
skulle spela. Vissa uppfattade trädgårdsstaden som ett steg mot livsreform, medan andra främst 
såg den som en stadsplaneidé, som ett nytt sätt att strukturera staden. Det var den senare 
uppfattningen som kom att dominera, menar Hartmann. Kristiana Hartmann, ”Gartenstadt-
bewegung”, i Handbuch der deutschen Reformbewegungen 1880-1933, Diethart Kerbs & Jürgen 
Reulecke (hg.) (Wuppertal, 1998) s. 294 f.  
53 Stachura, s. 51 f. 
54 Ulrich Linse, Zurück, o Mensch, zur Mutter Erde: Landkommunen in Deutschland 1890-1933 
(München, 1983) s. 20 f. Den mest kända livsreformkolonin var och är den vegetariska fruktod-
lingskolonin Eden norr om Berlin. Eden var när den grundades 1893 en vegetarisk koloni, men 
kring sekelskiftet erhöll den mer karaktären av livsreform. Bakom denna reformering låg Franz 
Oppenheimer som vunnit internationell berömmelse med sina tankar om ett Siedlungs 
Genossenschaft. Eden kom efter hans riktlinjer att organiseras som en kooperativ produktions- 
och konsumtionsförening. Kolonin etablerades som en framgångsrik producent av olika vege-
tariska varor. Eden utgjorde även en knutpunkt för livsreformrörelsen omkring sekelskiftet. 
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De olika kolonierna och trädgårdsstäderna var att betrakta som kultur- 
och civilisationskritiska projekt. De växte fram som ett svar på den situation 
som uppstått i sekelskiftets industrialiserade samhälle och var försök att för-
ändra situationen här och nu. Kolonierna och trädgårdsstäderna var i den 
meningen både konkreta och direkta. 

Trots att jordreformrörelsen och de som förespråkade alternativa bosätt-
ningar stod nära varandra kom de olika rörelserna att arbeta efter två i vissa 
hänseenden skilda linjer. I en mening representerade de olika förändrings-
strategier. Detta framkommer väl i den debatt som fördes i den tyska jordre-
formrörelsens organ Bodenreform: Deutsche Volksstimme – frei Land under åren 
1907-09. Diskussionen gällde de praktiska experiment som iscensattes i 
samtiden och hur dessa påverkade jordreformrörelsen, experiment som an-
läggandet av trädgårdsstäder, inrättandet av kolonier eller det kooperativa 
bostadsbyggandet.55 

Ledande företrädare för jordreformen ifrågasatte nyttan med att anlägga 
trädgårdsstäder. Trädgårdsstaden var att betrakta som ett experiment och 
som sådant kunde den bara hjälpa ett fåtal. Den var en drivhusplanta som 
skulle duka under direkt om den skyddande handen av filantropi drogs 
undan.56 Trädgårdsstadens försvarare höll med om att en trädgårdsstad inte 
kunde lösa hela problematiken, men menade samtidigt att den var ett steg 
på väg och att den fyllde en viktig funktion som propagandainstrument. 
Vidare framhöll de att man delade målet med jordreformrörelsen men att 
strategierna för att nå detta mål skilde dem åt. Medan jordreformrörelsen 
arbetade mot stat och kommun för införandet av en skatt, så hade träd-
gårdsstadsrörelsen tagit upp självhjälpsstrategin. Trädgårdsstadens före-
språkare menade bland annat också att något som talade för trädgårdsstaden 
var att den som praktiskt exempel förmådde visa hur komplext näringslivet 

                                                                                                                        
Ibid., s. 31-41. Eden var långt ifrån den enda koloni som grundades under 1900-talets första tre 
decennier i Tyskland. Under 1920-talet fanns det i Tyskland kommunistiska-, kvinno-, religiösa-, 
evangeliska-, antroposofiska-, volkisch- och inte minst judiska kolonier. I Tyskland hade man 
egentligen inte för avsikt att etablera sig som jordbrukare, menar Linse. Istället var det genom 
någon form av konstnärlig verksamhet som man skulle finna sin försörjning. Se Ibid., s. 97 f. 
55 Debatten inleddes i december 1907 och under bland annat de årligt återkommande 
jordreformdagarna kom frågan upp till diskussion. De två huvuddebattörerna var A. Pohlman-
Hohenaspe och Hans Kampffmeyer. Den förre var, vid sidan av Adolf Damaschke, en ledande 
personlighet inom den tyska jordreformrörelsen, medan den senare var en av trädgårdsstads-
rörelsens drivande krafter i Tyskland. 
56 A. Pohlman-Hohenaspe, ”Letchworth, Die erste Gartenstadt”, Bodenreform: Deutsche 
Volksstimme – frei Land, 1907:24, s. 749; dens., ”8. Praktische Wohnungsreform und Garten-
stadt”, Bodenreform: Deutsche Volksstimme – frei Land, 1909:8, s. 239 (referat från förhandlingarna); 
Alfons Fischer, ”Gefahren der gemeinnützigen Bauengenossenschafts- und Siedlungs-Arbeit”, 
Bodenreform: Deutsche Volksstimme – frei Land, 1909:15, s. 546 f. 

 133  



 

var, vilket en abstrakt idé som jordvärdestegringsskatten inte var mäktig.57 
Så långt debatten mellan ”praktikens” och ”teorins” män med koppling till 
den tyska jordreformrörelsen under åren 1907-09.58 Det finns anledning att 
ha denna diskussion i minnet när den svenska jordreformrörelsen uppmärk-
sammas. 
 
 
Organiser ingen av  en  svensk  jordreform-
röre lse  
 
Följande avsnitt syftar till att förklara den svenska georgistiska jordreform-
rörelsens organisatoriska struktur. Utgångspunkten tas därför i mer 
deskriptivt anlagda frågor som: vilka överväganden gjorde de ledande inom 
den georgistiska jordreformrörelsen – rörelseentreprenörerna – i samband 
med arbetet att grunda en organisation? Vilken roll spelade redan existe-
rande mobiliseringsstrukturer i det organisatoriska arbetet? Vilka kanaler 
utnyttjade rörelsen för att sprida sitt program, till vilka arenor riktade de sig? 
Vilken verksamhet bedrevs? Och till sist; hur finansierades rörelsen? 
 
 
J o r d r e f o r m  s o m  o m s t r i t t  b e g r e p p   
 
Perspektivet i redogörelsen för den georgistiska rörelsen blir rörelseentre-
prenörernas: Johan Hanssons och Jenny Bergqvists. Med stöd av den för 
perioden bevarade täta korrespondensen mellan dem och av deras brev till 
Harald Vadman är det möjligt att rekonstruera deras organisatoriska över-
väganden. Kanske kan till och med det brevledes förda samtalet mellan de 
tre på en mer generell nivå illustrera hur rörelseentreprenörer arbetar för att 
underhålla en rörelse och för att forma en organisation.59 I övrigt kommer 

                                           
57 Hans Kampffmeyer, ”Zur Gartenstadtsache”, Bodenreform: Deutsche Volksstimme – frei Land, 
1908:2, s. 38 f.; dens., ”Noch einmal zur Gartenstadtsache”, Bodenreform: Deutsche Volksstimme – 
frei Land, 1908:6, s. 173.; ”8. Praktische Wohnungsreform und Gartenstadt”, Bodenreform: Deutsche 
Volksstimme – frei Land, 1909:8, s. 236 f. (referat från förhandlingarna under 1909 jordreform-
dagar); Hans Kampffmeyer, ”Gefahren der gemeinnützigen Bauengenossenschafts- und 
Siedlungs-Arbeit”, Bodenreform: Deutsche Volksstimme – frei Land, 1909:15, s. 550 f.  
58 Det är en slutsats som i viss mån går på tvärs med den uppfattning som har hävdats av 
modern tysk forskning. Där har det framhållits att reformrörelserna, och jordreformrörelsen är 
en av dem, ser självreformen som verktyget för omvandlingen av samhället. Rörelserna sägs stå 
för en individuell förändringsstrategi. Det är uppenbart att ett sådant synsätt inte går att applicera 
på den tyska jordreformrörelsen under perioden 1907-09. En mer nyanserad bild av hur de tyska 
reformrörelserna avsåg att förändra samhället bör sålunda vara på sin plats.   
59 Brevsamlingen består av omkring 200 brev och brevkort mellan de blivande makarna, främst 
från tiden för Johan Hanssons tidiga utlandsresor. I samlingen ingår också cirka 100 bevarade 
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framställningen att basera sig på tryckt material och då främst rörelseorgani-
sationens skrifter så som dess tidskrift Budkavlen vilken senare bytte namn 
till Rättsstaten. 
 
 
T v å  o r g a n i s a t i o n e r  i  s t r i d  
 
Boken Från Herrgårdar till småbruk, som Johan Hansson gav ut 1905 och 
som var hans egen debut tillika genombrott, blev startskottet för den 
moderna svenska debatten kring jordvärdereformen.60 Henry Georges bok 
hade visserligen redan 1884 givits ut på svenska under titeln Framåtskridandet 
och Fattigdomen, men boken erhöll ett kyligt mottagande. Inom akademiska 
kretsar var man direkt avvisande.61 Linjerna för enskatteprincipens historia i 
Sverige kan emellertid dras ända tillbaka till 1810-talet.62  

Den första svenska jordreformföreningen bildades i Göteborg under 
januari månad 1906. Föreningen kom att kallas just Jordreformföreningen i 
Göteborg och den var en produkt av Johan Hanssons strävanden, han var då 
bosatt i Göteborg.63 Litet är känt om föreningens verksamhet, men den gavs 
i alla fall vid ett tillfälle möjlighet att lägga fram sina idéer inför Göteborgs 
stadsfullmäktige. Något stöd av fullmäktige fick föreningen dock inte.64 

                                                                                                                        
brev och brevkort från bland andra Harald Vadman, Karl Elander, Nils af Ekenstam samt repre-
sentanter för den danska jordreformrörelsen. Samlingen är osorterad och förvaras hos Jenny 
Bergqvists släkt. 
60 Nils Elvander har i en tidig artikel hävdat att Johan Hansson så gott som ensam började föra 
georgismens talan i Sverige omkring 1904. Nils Elvander ”Sveriges rättsförbund”, Statsvetenskaplig 
tidskrift, 1952, s. 137. Visst var Hansson den dominerande personen, men han var inte ensam. 
Såväl Anders Larsson-Kilian som Karl Elander trädde tidigt fram som anhängare av Henry 
Georges åskådning. Anders Larsson-Kilian, ”Bönderna och jordreformfrågan”, Social tidskrift, 
1907:12, s. 59 ff.; dens., ”Bönderna och jordreformsträvandena”, Social tidskrift, 1908:2, s. 11 ff.; 
Karl Elander, ”Ett program i jordreformfrågan”, Social tidskrift, 1907:8, s. 23 f. 
61 Detta är alla fall den bild som de ledande inom rörelsen i Sverige själva förmedlade. Se ”Eko-
nomiska Frihetsförbundets första tre år”, Budkavlen, 1912:6 1/2, s. 113 f. Inga Sanner har visat att 
Henry George uppmärksammades i tidskriften Sanningssökaren under 1880-talet av Axel Svensson 
som var aktiv i rösträttsrörelsen, fredsrörelsen m.m. Svensson stod som det kommer att visa sig 
även nära den framväxande georgistiska jordreformrörelsen. A. F. Åkerberg gav i Sanningssökaren 
Henry Georges Framåtskridandet och Fattigdomen positiva recensioner. Se Sanner, s. 213 ff. Se även 
Edling, s. 132. 
62 Men då handlade det om progressiv inkomstbeskattning, ett försök gjordes under åren 1810-
12. Se Sune Åkerman, Skattereformen 1810: Ett experiment med progressiv inkomstbeskattning 
(Stockholm, 1967). 
63 I föreningens styrelse ingick förutom Hansson även Sven Brisman. Johan Hansson, ”Den 
första jordreformföreningen i Sverige”, Social tidskrift, 1906:2, s. 76. 
64 Om Jordreformföreningen i Göteborg se Ibid. Upptaktsmöte hölls den 29/12 1905 och senare 
ett konstituerande möte 21/1 1906. Om mötet med Göteborgs stadsfullmäktige där Gustaf 
Steffen och Karl Elander förutom Johan Hansson deltog, se Brev från Johan Hansson till Jenny 
Bergqvist 1907-01-24, privat förvar. 
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Det dröjde inte länge innan, en vad det skulle visa sig, konkurrerande 
förening uppstod i Stockholm. Stockholms jordreformförening bildades nämligen 
under våren 1906. Föreningens ledande personer var Gustav Cassel och 
Erik Palmstierna.65 Stockholms jordreformförening hade en annan inrikt-
ning än föreningen i Göteborg. Den hade nämligen inte jordvärdeavgiften 
på sitt program, som göteborgsföreningen, utan istället jordvärdestegrings-
skatten. Föreningen stod i det avseendet nära den tyska jordreform-
rörelsen.66 Det faktum att föreningarna förde fram så i grunden olika 
program gav upphov till ett spänt förhållande dem emellan. Man började 
träta om huruvida jordvärdeavgiften eller jordvärdestegringsskatten hade 
den största potentialen. I grunden var debatten en strid om rätten att ge 
begreppet jordreform dess innehåll.67 Och det hela utvecklades närmast till 
en personlig vendetta mellan de två ledande debattörerna Johan Hansson 
och Erik Palmstierna. 

För såväl Hansson som Palmstierna var de utländska exemplens makt 
stor. Båda använde dem för att stödja den egna ståndpunkten och för att 
underminera motståndarens. I artikeln ”Jordreformrörelsen: en kort öfver-
blick” påpekade Hansson att jordreformrörelsen i mindre utsträckning än 
andra rörelser kunde betraktas som en enhet, eftersom det fanns så många 
skilda inriktningar inom den. Allt fler blev dock, påstod Hansson, medvetna 
om det riktiga i Henry Georges reformplaner. I USA och Danmark, men 
snart också i England dominerade de grupper som hade införandet av 
single-tax på sitt program. Det engelska parlamentet stod enligt Hansson i 
begrepp att genomföra en jordvärdereform. Single-taxidén hade däremot 
inte slagit igenom i Tyskland eftersom reformen visat sig svår att genomföra 
där. I Tyskland hade rörelsen under Adolf Damschkes ledning styrts in på 

                                           
65 Carl Lindhagen blev föreningens vice ordförande vilket var något som Hansson uttryckte sitt 
missnöje över. Brev från Johan Hansson till Carl Lindhagen 1906-12-07, Brevsamlingen, 
Inkomna brev, A2:21, Carl Lindhagens samling, SSA. För Stockholms jordreformförenings-
program se till exempel Social tidskrift, 1906:12, s. 438. På Palmstiernas initiativ grundades även en 
förening i Karlskrona. Deland, ”Pianosnickaren, borgmästaren, friherren och professorn”, s. 428 
f.; Erik Palmstierna, Ett brytningsskede (Stockholm, 1951) s. 46-52. 
66 Gustav Cassel deltog också 1908 på de årligt återkommande jordreformdagarna som hölls av 
den tyska jordreformrörelsen. Han presenterade sig som företrädare för den svenska regeringen 
och deklarerade att han var på besök i Tyskland för att studera jordreformsträvandena och då 
särskilt jordvärdestegringsskatten. Cassel hade besökt Damaschke i Berlin och det var denne som 
hade bjudit in honom. Se Bodenreform: Deutsche Volksstimme – frei Land, 1908:10, s. 296.  
67 Om kampen mellan de två föreningarna, se Deland, ”Pianosnickaren, borgmästaren, friherren 
och professorn”, s. 428-436. Jordvärdeavgift, jordvärdeskatt och jordvärdebeskattning används 
här som synonymer, vilket också gjordes i samtiden. 
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en mer reformistisk väg.68 Hanssons attityd till den tyska rörelsen var kritisk, 
eftersom värdestegringsskatten i hans ögon var en halvmesyr.69 

Erik Palmstiernas beskrivning av jordreformrörelsen utomlands avvek 
från Hanssons. I artikeln ”Jordreformfrågor vid riksdagen” upplyste även 
Palmstierna om att jordreformrörelsen hade olika falanger. Gemensamt för 
dem alla var dock att de strävade efter att göra jorden samhällsägd, menade 
han.70 En medveten strategi från Palmstiernas sida var att framställa saken så 
att jordreform och georgism uppfattades som skilda ting. Han beskrev 
därför georgismen som en falang inom jordreformrörelsen.71 Med udden 
riktad mot dem som förespråkade jordvärdebeskattning sade sig Palmstierna 
inte vara ”dogmatiskt” bunden till någon särskild ”medicin”.72 I Social 
tidskrift skrev han om georgisterna och deras idé om att en reform var 
kraftfull nog att lösa alla problem: 
 

                                           
68 Johan Hansson, ”Jordreformrörelsen: En kort öfverblick”, Social tidskrift, 1905:8, s. 276-282. 
69 Se till exempel Johan Hansson, ”Jordreformrörelsen i utlandet”, Social tidskrift, 1906:2, s. 67. 
Johan Hansson träffade Adolf Damaschke i september 1903. Han skall enligt egen utsago lovat 
Damaschke att rapportera i Bodenreform om framstegen för den svenska jordreformrörelsen. Men 
hans kontakt med den tyska jordreformrörelsen blev lite utvecklad. Se Brev från Johan Hansson 
till Henrik Hedlund 1903-09-08, Henrik Hedlunds brevsamling, Handskriftsavdelningen, 
Göteborgs universitet. I detta fall använde Hansson brevpapper från Bund deutscher Bodenreformer. 
Hansson försökte åtminstone vid ett tillfälle få en artikel införd i Bodenreform men han blev 
refuserad. Se Brev från Johan Hansson till Jenny Bergqvist 1907-05-17, privat förvar. Den enda 
”svenska” artikeln i Bodenreform infördes 1907 och var skriven av Alfred Kämpe. I denna artikel 
framhålls Hanssons arbete men också Karl-Erik Forsslunds civilisationskritiska strävanden. 
Alfred Kämpe, ”Licht und Land!: Ein Brief aus Schweden”, Bodenreform: Deutsche Volksstimme – 
frei Land, 1907:8, s. 244 ff. En anledning till den svaga kopplingen mellan rörelserna i Sverige och 
Tyskland kan ha varit att den svenska rörelsen i mycket var danskorienterad. Den danska rörel-
sen stod för en något annan inriktning än den tyska, vilket innebar att den danska georgistiska 
rörelsen kom att utsättas för kritik i den tyska rörelsens organ. Se Heinrich Freese, ”Die Boden-
reform in Dänemark”, Bodenreform: Deutsche Volksstimme – frei Land, 1910:3, s. 72. En annan 
aspekt som tydligt skiljer den svenska rörelsen från den tyska är den etiskt kulturkritiska dimen-
sionen. Någon kritik mot den moraliska standarden i samhället förkommer överhuvudtaget inte i 
Bodenreform. Det var ett vanligt förekommande tema i Budkavlen. Detta kan också vara en 
förklaring till att den tyska rörelsen fick ett större politiskt genomslag. En annan del i den tyska 
jordreformrörelsens framgångsrika politiserande var att den hade en tydlig målgrupp i 
medelklassen. Se ”Unsere Masseneingabe und die Privatbeamte”, Bodenreform: Deutsche 
Volksstimme – frei Land, 1908:2, s. 35.  
70 Erik Palmstierna, ”Jordreformfrågor vid Riksdagen: Borgmästare Lindhagens motioner”, Social 
tidskrift, 1907:3, s. 113. 
71 Detta uttrycker han bokstavligen, se Erik Palmstierna, Jordreform och Georgism (Stockholm, 
1907), s. 38.  
72 Palmstierna, ”Jordreformfrågor vid Riksdagen”, s. 114. Där beskrev han den tyska 
jordreformrörelsens position, som han själv stödde. Palmstierna framställde georgism och 
socialism som ytterligheter, medan värdestegringsskatt presenterades som ett medlande 
alternativ. Palmstierna, Jordreform och Georgism, s. 7-10.  
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En flygel, de rena georgisterna, mena att ett medel, en single tax, be-
skattningen av det samhällsskapta jordvärdet, som ökas tills hela detta 
värdets indragits, är den rätta, för att ej säga enda vägen.73 

 
Georgisterna hittade enligt Palmstierna sitt främsta stöd i USA, Australien 
och Danmark, men även i Sverige återfanns representanter. De engelska 
georgisterna hade däremot kommit att överge tanken på en single-tax, 
påstod han.74 Att värdestegringsskatten skulle vara mindre radikal än jord-
värdebeskattningen ville Palmstierna inte hålla med om. Och det var inte 
bara så att jordvärdesbeskattningen var svår att realisera. Den var inte heller 
något allenarådande recept som förmådde lösa samhällets alla problem.75 

Något senare i broschyren Jordreform och georgism, utvecklade Palmstierna 
sitt resonemang. Enskattesystemet var inte en trovärdig lösning. Jord-
värdeskatten var som skatt sett alldeles för obetydlig eftersom jordvärdena 
på landsbygden var för låga. Den var inte tillräckligt kraftfull för att hindra 
jordspekulation. I äldre kulturbygder var det dessutom i princip omöjligt att 
beräkna ett naturligt, ursprungligt värde på jorden. Georgismen kritiserades 
också av Palmstierna för att hålla fast vid den fulla äganderätten. Eftersom 
bara det nakna jordvärdet var tänkt att beskattas innebar det att det ärvda 
värdet skulle undgå beskattning och på detta sätt skulle en ny sorts jordränta 
skapas. Samhällsägd jord med brukningsrätt var Palmstiernas motdrag.76 

Hansson värjde sig mot att beteckna sig själv som georgist, men anslöt 
ändå till de danska husmännens skatteprogram: 
 

Hr Palmstierna har på sista tiden gjort ett stort nummer af att georgisterna 
betrakta jordvärdeskatten som det enda medlet till jordfrågans lösning. 
Hvad ”georgisterna” mena skall jag ej här inlåta mig på; men för min egen 
del vill jag häfda, att jag icke känner något medel, hvarigenom de nu härs-
kande orättvisorna fortare och lättare kunde skaffas ur världen än genom 
realiserandet af – de danska husmännens skatteprogram.77 

 
Reformen var tänkt att realiseras gradvis. I ett övergångsskede skulle en 
progressiv inkomstskatt införas. Men det var inte förrän en jordvärdebe-
skattning införts som situationen på landsbygden och i städerna skulle 
kunna bli riktigt god, menade Hansson.78 
                                           
73 Erik Palmstierna, ”Jordreformfrågor vid Riksdagen: Borgmästare Lindhagens motioner”, Social 
tidskrift, 1907:3, s. 113. 
74 Ibid.  
75 För detta resonemang se till exempel Erik Palmstierna, ”Jordvärdesbeskattningens räckvidd: 
Repliken”, Social tidskrift, 1907:6, s. 279. 
76 Palmstierna, Jordreform och Georgism, s. 33-45. 
77 Johan Hansson, ”Om jordvärdesbeskattningens räckvidd”, Social tidskrift, 1907:5, s. 217. 
78 Ibid. Hansson menade att han företrädde landsbygdens intressen och hävdade att jordvärde-
stegringsskatten endast skulle fungera i de växande samhällena och inte på landsbygden. Johan 
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Det kan här konstateras att Stockholms jordreformförening gick segrande 
ur striden mellan de två inriktningarna. Ett uttryck för detta var att makarna 
Hansson i sin privata korrespondens uppfattade det som ett stort problem 
att jordreform kommit att förknippas med Erik Palmstierna. Och det i så 
stor utsträckning att de fann det svårt att använda denna beteckning för att 
beskriva sina egna strävanden.79 

Varför förlorade då den georgistiska jordreformrörelsen kampen? Det 
finns nog flera förklaringar till det. Alldeles uppenbart är att Stockholms 
jordreformförening resursmässigt var starkare och att det var en stor fördel 
för föreningen att ha Social tidskrift som språkrör. Tidskriften var nämligen 
decennierna efter sekelskiftet ett centralt forum för den socialpolitiska 
debatten i Sverige. Från sommaren 1907 och under hela 1908 fanns en 
särskild jordreformavdelning i tidskriften. Avdelningen redigerades av 
Palmstierna. Därtill kan läggas Stockholms jordreformförenings refor-
mistiska inriktning. I samtiden framstod jordvärdestegringsskatten säkert 
som mer gripbar och politiskt gångbar än jordvärdeavgiften. Den förra 
kunde uppfattas som en ny skatt vid sidan av de tidigare. Den skulle inte 
som jordvärdeavgiften medföra en total omstöpning av det ekonomiska 
regelverket. Hos Palmstierna och Cassel fanns inte heller den kulturkritiska 
dimension som var så framträdande hos jordvärdeavgiftens förespråkare. 
Ett huvudargument för jordvärdeavgiften var ju att den skapade möjligheter 
att bygga ett rättvist samhälle. Den kulturkritiska dimensionens roll för den 
georgistiska rörelsens utveckling och genomslag blir ett återkommande tema 
i den fortsatta redogörelsen. Men det kan redan här sägas att den svenska 
georgistiska rörelsen inte kan betecknas som en snävt inriktad jordreform-
rörelse. 

 
 

                                                                                                                        
Hansson, ”Skall jordreformrörelsen ledas på avvägar: En vädjan till nykterhetsfolket”, Siljan 
1907-01-04. Landsbygdstemat är ju också framträdande i Johan Hansson, Från herrgårdar till 
småbruk: Landtarbetarnes frigörelse genom jordreformer (Stockholm, 1905). 
79 Det framkom under våren 1907 att det upplevdes som om Palmstierna med sin broschyr 
Jordreform och georgism hade lagt beslag på jordreformen och gett den ett bestämt innehåll. Jenny 
Bergqvist föreslog nämligen att det planerade mötet, som skulle hållas sommaren 1907 i Stock-
holm, inte skulle kallas för ett jordreformmöte. Det var i detta sammanhang som ”Ekonomisk 
frihet” för första gången användes för att beteckna rörelsen, vilket säkert har sin förklaring i 
Palmstiernas och dennes falangs framgångar. Men det bör även ses som ett sätt att försöka visa 
att rörelsen hade ett vidare syfte än att enbart genomföra en jordvärdereform. Brev från Jenny 
Bergqvist till Johan Hansson 1907-04-25, privat förvar. 
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T r e  o r g a n i s a t i o n s f ö r s ö k  
 
Hösten 1906 började Johan Hansson och andra inom den georgistiska 
rörelsen i vardande att rikta intresse mot nykterhetsrörelsen och särskilt mot 
den nykterhetsrörelsen närstående ungdomsrörelsen. Som påpekats i 
tidigare kapitel var målet att få dem att ta upp jordreformen till diskussion 
och förmå dem att ställa sig bakom kravet på jordvärdereform.80 De 
månader som föregick midvintertinget i Stora Tuna 1906, vilket var ett till-
fälle då politiska frågor explicit togs upp till diskussion inom ungdoms-
rörelsen, koncentrerades de georgistiska ansträngningarna till ungdoms-
rörelsens organ i Dalarna – Siljan. En mängd artiklar infördes och 
tidningens redaktion visade dem därtill stor välvilja.81 Hanssons ambition 
var att på tinget få till stånd en organisation som gick i georgistiska färger.82 
Detta misslyckades han emellertid med. Palmstierna som liksom Hansson 
deltog på midvintertinget lyckades sätta stopp för de hanssonska planerna. 83 

                                           
80 Se till exempel Johan Hansson, ”Jordreformrörelsen och nykterhetssaken: En apell till Sveriges 
nykterhetsfolk”, Siljan 1906-04-06. Ekonomhistorikern Mats Deland har tidigare redogjort för 
Johan Hanssons strävan att bilda en organisation för den georgistiska jordreformrörelsen under 
hösten 1906, i samband med midvintertinget i Stora Tuna 1906. Se Deland, ”Pianosnickaren, 
borgmästaren, friherren och professorn”. 
81 Folkskolläraren John Nilsson införde tre längre artiklar i Siljan. John Nilsson, ”Jordvärdesbe-
skattning istället för rusdryckbeskattning: Föredrag av folkskolläraren John Nilsson i Alvesta”, 
Siljan 1906-07-20; dens., ”Jordvärdesbeskattning istället för rusdryckbeskattning: Föredrag av 
folkskolläraren John Nilsson i Alvesta (II)”, Siljan 1906-07-24; dens., ”Jordvärdesbeskattning 
istället för rusdryckbeskattning: Föredrag av folkskolläraren John Nilsson i Alvesta (III)”, Siljan 
1906-07-27. 
82 Han försökte övertyga såväl Carl Lindhagen och Karl-Erik Forsslund om att de borde ställa 
upp som förbundets ordförande. Båda tackade dock nej. Se Deland, ”Pianosnickaren, 
borgmästaren, friherren och professorn”, s. 431 ff. Carl Lindhagen menade att det skulle vara ett 
”fattigdomsbevis” om en mångsysslare från Stockholm utsågs till ordförande i förbundet. Denne 
borde vara förankrad på landsbygden ansåg han. Brev från Carl Lindhagen till Johan Hansson 
1906-12-?, Brevsamlingen, Koncept och kopior 1903-05-21 -- 1908, A1:2, Carl Lindhagens 
samling, SSA. Se även Brev från Anna Lindhagen till Johan Hansson 1906-12-25, privat förvar. 
Dagarna innan mötet infördes i Siljan ett förslag till program för ett svenskt jordreformförbund 
författat av Johan Hansson. Det framhölls mycket tydligt i programförslaget att en jordvärde-
stegringsskatt inte skulle vara tillräcklig utan att det krävdes en jordvärdebeskattning. Se Johan 
Hansson, ”Utkast till program för ett svenskt jordreformförbund”, Siljan 1906-12-28. 
83 I referaten från tinget i Siljan gavs en mycket positiv bild av Hanssons agerande. 
”Dalaungdomens midvinterting”, Siljan 1906-12-31. Harald Vadman refererade mötet för 
Karlstads-Tidningens räkning och gav Johan Hansson mycket goda omdömen för hans upp-
trädande på tinget. Se Harald Vadman, ”Midvintertinget i Dalarne”, Karlstads-Tidningen 1907-01-
03. Enligt Vadman var skälet till Hanssons misslyckande att socialdemokraterna varit så väl 
representerade vid tinget. Efter mötet ger Hansson ett lite bittert intryck. I Siljan varnade han för 
vad som skulle hända eller inte hända om Palmstierna fick kommandot över jordreformrörelsen. 
Johan Hansson, ”Skall jordreformrörelsen ledas på avvägar: En vädjan till nykterhetsfolket”, 
Siljan 1907-01-04. I Svenska Dagbladet attackerade Gustav Cassel Johan Hansson i slutet av 
december månad 1906. Se Deland, ”Pianosnickaren, borgmästaren, friherren och professorn”, s. 
433 f. 
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Misslyckandet innebar dock inte att Hansson gav upp organisa-
tionsförsöken. Istället begav han sig ut på en omfattande agitationsresa i 
norra Sverige under januari och februari 1907. Till Jenny Bergqvist, med 
vilken han nu var förlovad, rapporterade han om de framgångar han rönte 
på resan. På turnén, som förde Hansson ända upp till Malmberget, hölls en 
rad – enligt egen uppgift – välbesökta möten.84 Dessutom bildades två jord-
reformföreningar, den ena i Boden och den andra i Östersund.85 Opti-
mistiskt skrev han: ”saken går framåt med stora steg”.86 I andra brev var han 
inte riktigt lika hoppfull. Trots att norrlandsresans föredrag hade varit 
välbesökta och resulterat i grundandet av åtminstone två jordreformfö-
reningar betecknade Hansson sitt arbete som misslyckat. Hemma hos Jenny 
Bergqvist i Nyttorp vände sig Hansson till Karl-Erik Forsslund med sina 
problem. Hansson kunde meddela att han inte förmått upprätta ett allmänt 
jordförbund. Intresset fanns men det var svårt att engagera ”personlig-
heter”. Fanns det inte någon elev på Brunnsvik som skulle kunna ta sig an 
arbetet, lät Hansson undra?87 Något positivt svar på sin förfrågan lär han 
inte ha fått. Karl-Erik Forsslund hade själv redan hösten 1906 visat att han 
inte kunde tänka sig att ställa sig i spetsen för ett sådant förbund. Det första 
försöket att bilda ett nationellt jordreformförbund genom att i första hand 
söka stöd hos ungdomsrörelsen och nykterhetsrörelsen kan således be-
skrivas som ett misslyckande. 

Våren 1907 ändrades förutsättningarna för Bergqvists och Hanssons 
organisationssträvanden. Då begav sig nämligen Johan Hansson, som 
nämnts, ut på en jordenruntresa. Meningen var att han skulle besöka olika 
länder och platser för att där se hur långt jordreformsaken kommit. Resan 
gick via Danmark till England där han stannade under sommaren 1907 (han 
återvände till Sverige en period under sommaren). Hösten 1907 tog han 
båten från Liverpool till Montreal och vidare till New York. I Nordamerika 

                                           
84 Brev från Johan Hansson till Jenny Bergqvist 1907-02-06, -02-06b, -02-07, privat förvar. 
85 Möten hölls i Umeå och Luleå. Hansson reste norrut till Malmberget innan han vände söderut. 
Vid sitt besök i Boden stannade Hansson över hos August Berglund. På sin väg hem till 
Göteborg for Hansson via Östersund där han besökte Anders Larsson-Kilian. Att denne visat 
intresse för jordvärdereformen trodde Hansson skulle få positiva effekter i framtiden. Se Brev 
från Johan Hansson till Jenny Bergqvist 1907-02-06, -02-06b, -02-07, -02-27, privat förvar. Det 
finns också uppgifter om att en förening bildades i Luleå. Se Brev från Johan Hansson till Karl-
Erik Forsslund 1907-02-19, E1:19, Karl-Erik Forsslunds arkiv, Nordiska museets arkiv (NMA). I 
detta brev var fortfarande Hansson optimistisk. Han sade sig ha lätt att få människor intresserade 
av ett radikalt jordprogram. I tidningen Siljan infördes rapporter från Johan Hanssons 
agitationsturné. Se ”För jordvärdebeskattningen: En väg till rusdrycksfrågans lösning”, Siljan 
1907-02-26.  
86 Brev från Johan Hansson till Jenny Bergqvist 1907-02-26, privat förvar. 
87 Han hade hoppats på John Nilsson i Alvesta, men denne hade inte hört av sig. Brev från Johan 
Hansson till Karl-Erik Forsslund 1907-03-03, E1:19, Karl-Erik Forsslunds arkiv, NMA. 
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vistades han en tid innan han efter ett stopp på Hawaii fortsatte till Nya 
Zeeland och Australien. Hansson återvände hem till Sverige strax före jul 
1908. Då var han svårt sjuk i dysenteri. Under de år som följde drabbades 
han av återkommande längre sjukdomsperioder (han drabbades senare 
också av tuberkulos) som allvarligt påverkade hans arbetsförmåga och som 
tvingade honom till flera utlandsresor bland annat en längre resa till Kali-
fornien, från hösten 1910 fram till senvåren 1911.88 

 
 

Johan Hansson efter hemkomsten från 
jordenruntresan hösten 1908 (privat 
förvar).  

 
 

Under den nästan två år långa jordenruntresan fick den svenska jordreform-
agitatorn tillfälle att stifta bekantskap med ledande företrädare för jord-
värdebeskattningen i skilda länder.89 Hansson som kom från en enkel bak-
grund ägde inte själv ekonomiska resurser för en så omfattande resa. Den 
finansierades istället av de artiklar som han skickade hem till Sverige. Vissa 
tidningar prenumererade på hans rapporter från studieresan.90 Hansson 

                                           
88 Österberg, 53 f. Se även Bergqvist, ”Uppteckning”, s. 10-21. 
89 Han träffade ledande personer i Amerika. Han åt till exempel middag med Henry George Jr 
och han fick även god kontakt med redaktionen på tidskriften Single-Tax Review. Se Brev från 
Johan Hansson till Jenny Bergqvist 1907-12-05, -12-12, privat förvar.  
90 Inledningsvis under resan prenumererade ett stort antal tidningar på Hanssons artiklar, hela 33 
tidningar var upptagna. De flesta var landsortstidningar, men också tidningar kopplade till 
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erhöll också stöd från privatpersoner som ansåg att hans arbete var väl värt 
att stödja. Han hade till exempel sedan sin tid i Göteborg kontakt med 
Gustaf Steffen vilken hjälpte honom att finna ekonomiskt stöd. Edvard 
Wavrinsky och Paul Bövring deltog också i insamlingsarbetet. I övrigt 
bidrog Johan Hanssons mor Karna Bengtsson ekonomiskt och till slut gick 
även delar av Jenny Bergqvists eget sparkapital åt.91  

Trots att Hansson befann sig utomlands lades inte planerna på att grunda 
ett svenskt jordreformförbund i malpåse. Väl framkommen till London i 
början av april 1907 lanserade Hansson idén att arrangera ett större jordre-
formmöte i Stockholm. Under april och maj månad utgjorde planeringen av 
mötet det dominerande temat i de blivande makarnas korrespondens. 
Hansson menade att Gustaf Ankarcrona och Harald Vadman borde kalla till 
mötet.92 Att Hansson såg Ankarcrona och Vadman som sammankallande 
var ett tecken på att nykterhetsrörelsen och ungdomsrörelsen fortfarande 
betraktades som lämpliga mobiliseringsstrukturer för att väcka intresset för 
jordvärdereformen. Eller som Hansson skrev i april 1907: ”På nykterhets-
folket måste vi bygga en del av våra förhoppningar”.93 Jordreformmötet 
planerade man att hålla i anslutning till den stora konferens som nykterhets-
rörelsen skulle arrangera i Stockholm i slutet av juli månad 1907.94 Under en 
vistelse på Brunnsviks folkhögskola månadsskiftet april-maj samma år 
försökte Jenny Bergqvist vinna stöd för det planerade mötet och det 
förbund som skulle bildas i samband med detta.95 Ansträngningarna att 
väcka intresse hos makarna Forsslund eller hos skolans elever var återigen 
fruktlösa. Kontakterna med Brunnsvik var annars täta. Hansson kämpade 
en tid med att förmå Forsslund att närmare sätta sig in i tankarna bakom 
jordvärdereformen, men någon större förståelse från Forsslunds sida fick 
han inte. 

Jenny Bergqvist visade vid denna tid en stor medvetenhet om att de måste 
söka en avgränsad målgrupp för sin verksamhet. Den målgrupp hon fann 
var småbrukarna vars uppmärksamhet hon beskrev som nödvändig att 
                                                                                                                        
nykterhetsrörelsen. Efter en tid tycks det ha blivit svårare att få tidningarna att köpa Hanssons 
artiklar. Se Kontrabok u.å., privat förvar. 
91 Brev från Johan Hansson till Jenny Bergqvist 1907-07-10, -09-19, -11-10, -11-29, -12-12, privat 
förvar. Se också Österberg, s. 35, 38. 
92 Allt det praktiska arbetet inför mötet ansåg Hansson att Jenny Bergqvist och Harald Vadman 
borde ta hand om. Brev från Johan Hansson till Jenny Bergqvist 1907-04-04, privat förvar. Se 
också Brev från Jenny Bergqvist till Johan Hansson 1907-04-06, privat förvar. 
93 Brev från Johan Hansson till Jenny Bergqvist 1907-04-04, privat förvar. 
94 Brev från Johan Hansson till Jenny Bergqvist 1907-04-10, privat förvar. 
95 Jenny Bergqvists syster Elin hade en tid plats som husmor och lärarinna i hushållsekonomi vid 
Brunnsviks folkhögskola. Se Bergqvist, ”Uppteckning” s. 6. Även Klara Bergqvist besökte 
Brunnsvik. Brev från Klara Bergqvist till Jenny Bergqvist 1906-09-20, privat förvar; Brev från 
Klara Bergqvist till Johan Hansson 1907-11-17, privat förvar. 
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fånga. En förutsättning för att förmå detta var att P. J. Rösiö ställde sig 
positiv till initiativet. Denne ägde nämligen småbrukarnas öron, och i 
kampen mot Palmstierna och dennes falang var det av stor betydelse att ha 
Rösiö på sin sida.96 Det skulle rent av vara enda sättet att undvika att ha 
Palmstierna i ryggen, påstod Bergqvist. Och det var bråttom. ”Nu är det 
fara värt att Palmstierna skall ta hand om Rösjö [sic!], så ska vi vinna honom 
måste vi skynda på.”97 Hon uppmanade Hansson att skriva till Rösiö, vilket 
denne också gjorde.98 I ett brev daterat den tredje maj 1907 vädjade Johan 
Hansson till Rösiö om stöd för mötet och bildandet av förbundet. ”Lands-
bygdens höjande är för mig liksom för Eder den centrala uppgift, vars 
lösning allt annat socialt och ekonomiskt reformarbete måste främja”, 
framhöll han i brevet.99 En social verksamhet som bara inriktade sig på 
städerna var verkningslös, fortsatte han och det var anledningen till att man 
måste avböja jordvärdestegringsskatten. Det var emellertid inte en ödmjuk 
utan snarare en mästrande Johan Hansson som bad om Rösiös stöd. 
 

Ni och andra jordbruksapostlar tro, att den ”jordkärlekens” och ”jordkun-
skapens” sådd i den svenska småbondens barm skall växa och ge frukt åt 
honom och hans land. Nej, Ni misstar Eder ohyggligt. När den vakenhet 
och omtanke som Ni vill skall bli hela Sveriges allmoges gemensamma 
egendom bara börjar bli mera allmän, så glider fördelarna därav den trägne 
småbrukaren förbi till förmån för den som äger jorden – det in- och 
utländska kapitalväldet.100 

 
Rösiös svar är inte bevarat men allt tyder på att det var bistert eftersom 
Rösiö – enligt Hanssons eget svarsbrev till Rösiö – tog för givet att Hansson 
skulle bli ond när han läste det.101 Det ville Hansson dock inte medge att 
han blev. Istället påpekade han att det förbund som var i stånd att bildas 

                                           
96 Brev från Jenny Bergqvist till Johan Hansson 1907-04-20, -04-21, privat förvar. 
97 Brev från Jenny Bergqvist till Johan Hansson 1907-04-25, privat förvar. 
98 Brev från Jenny Bergqvist till Johan Hansson 1907-04-25, privat förvar. Detta var emellertid 
inte första gången som Johan Hansson försökte värva Rösiö för jordvärdereformen. I juni 1906 
hade han av Karl-Erik Forsslund brevledes blivit introducerad för Rösiö. Vid det tillfället frågade 
Hansson Rösiö om inte han kunde tänka sig att delta på ett möte arrangerat av de danska 
georgisterna vid folkhögskolan i Slagelse, Danmark. Vid mötet var det tänkt att jordreformens 
praktiska och teoretiska aspekter skulle diskuteras. Rösiö valde dock att avböja erbjudandet. Se 
Brev från Karl-Erik Forsslund till P. J. Rösiö 1906-06-12, 25:96, P. J. Rösiös arkiv, Riksarkivet 
(RA). Forsslund inledde och avslutade brevet. Se också notisen ”’Ett stort Henry-George-möte’”, 
Siljan 1906-09-04. I annonsen sägs att anmälan skall skickas till Johan Hansson.  
99 Brev från Johan Hansson till P. J. Rösiö 1907-05-03, 26:20, P. J. Rösiös arkiv, RA. 
100 Ibid. 
101 Ytterligare tecken på att den kritik som Rösiö fört fram i sitt svarsbrev var frän var att 
Hansson bad Rösiö att inte föra kritiken vidare. Det rörde sig ju ändå om ett missförstånd 
menade han. Se Brev från Johan Hansson till P. J. Rösiö 1907-05-13, 26:20, P. J. Rösiös arkiv, 
RA. 
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inte skulle ges ett alltför strikt program. Hansson tänkte kalla det 
”Föreningen för ekonomisk frihet”, och huvudpunkterna på programmet 
skulle vara folkets ekonomiska frigörelse, avskaffandet av alla monopol och 
överförandet av de nödvändiga monopolen till samhället. Rösiö hade 
uppenbarligen också ansett att danskarna borde hållas utanför den svenska 
rörelsen, men det var något som Hansson inte var enig med honom om. 
Det var nödvändigt att arbeta över nationsgränserna eftersom det var omöj-
ligt att avskaffa skyddstullarna i Sverige om inte övriga länder följde efter, 
framhöll han.102 Men Rösiö lät sig inte bevekas. 

Därmed hade makarna Hansson fått avslag av två av samtidens främsta 
agitatorer för landsbygden och jordbruket: Karl-Erik Forsslund och P. J. 
Rösiö, och utan deras stöd rann idén om mötet och förbundet ut i sanden. 
Något möte kom inte att hållas och något förbund inte heller att grundas 
sommaren 1907. Även det andra organisationsförsöket blev sålunda ett 
misslyckande.  

Sommaren 1907 var Johan Hansson hemma i Sverige under en tid. Han 
deltog nämligen i den studieledarkurs som arrangerades i Brunnsvik mellan 
den 3 och 18 augusti, den första sommarkursen vid folkhögskolan. Under 
denna kurs träffade Hansson, om han inte gjort det förr, flera av de mer 
framträdande vänsterdebattörerna.103 Tillfälle gavs säkert att skapa kontakter 
som kunde gynna de egna mobiliseringsförsöken. 

Efter det andra misslyckandet låg de konkreta organisationsplanerna nere 
under ungefär ett år, samtidigt som Hansson visade oro över Palmstiernas 
framgångar. Hansson berättade för sin blivande maka att han skulle försöka 
få in en artikel i Social tidskrift där han tänkte argumentera för att tiden ännu 
inte var inne för bildandet av ett jordreformförbund.104 Johan Hanssons 
utspel måste betraktas som defensivt, syftande till att försvara den position 
som han hade i den pågående diskussionen kring innehållet i begreppet 
jordreform.  

I juni 1908, när Johan Hansson befann sig på Nya Zeeland och i 
Australien, började han återigen föra föreningsbildande på tal i sina brev. 
Denna tredje gång skulle man efter vissa motgångar lyckas. Det kommande 
förbundet skulle visa klara färger i frihandelsfrågan och jordvärdefrågan, 
                                           
102 Ibid. 
103 Martin Sundell, Erik Palmstierna, Sophus Berthelsen, Oscar Olsson, Yngve Hugo och 
Torsten Fogelqvist var några av dem som var engagerade på kursen. Alf Ahlberg, Brunnsviks 
Folkhögskolas Historia, Del 1 (Stockholm, 1952) s. 132-141. Man kan undra om inte detta var ett 
medvetet försök från Hanssons sida att vinna stöd för sina reformer hos en mycket fram-
trädande och utvald grupp debattörer. Den danske georgisten Sophus Berthelsens medverkan 
bör ha varit ett initiativ från Hanssons sida. Några brev från denna tid finns dock inte bevarade. 
För en förteckning över medverkade föreläsare se Social tidskrift, 1907:7, s. 342. 
104 Brev från Johan Hansson till Jenny Bergqvist 1907-12-23, privat förvar. 
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framhöll Hansson. Harald Vadman skulle fungera som kassör och Jenny 
Bergqvist som sekreterare. Vem som skulle bli ordförande var han emeller-
tid mer osäker på. Hanssons ambition var att förbundet skulle vara redo att 
aktiveras när han väl var hemma. Det praktiska förberedelsearbetet ville han 
att Jenny Bergqvist skulle ta hand om.105 Och han gav henne i uppdrag att 
skicka ut ett manifest för undertecknande av Anders Larsson-Kilian, August 
Berglund, Paul Bövring, Gunnar Hammarlund, Karl Elander, P. J. Rösiö, 
Edvard Wavrinsky, Hjalmar Öhrwall samt ledande inom kvinnorörelsen.106 
Uppenbarligen uppfattade Hansson dessa personer som centrala för saken 
och/eller så trodde han att de skulle vara intresserade av att bilda en organi-
sation. Han uppmanade också Jenny Bergqvist att föra jordvärdebeskatt-
ningen på tal vid något kvinnomöte för att på så sätt även vinna insteg i 
kvinnorörelsen. Kanske kunde de satsa på en masspetition, spekulerade han. 
Kvinnorörelsen hade ju vunnit så mycket på det.107 

En annan arena som i detta läge bearbetades av de blivande makarna 
Hansson var Radikala klubben (1908-11) som samlade många av samtidens 
främsta socialpolitiska debattörer. På klubbens möten visades öppenhet för 
de spörsmål som den georgistiska rörelsen aktualiserade, till exempel möj-
ligheten att finna en annan representationsordning än den rådande. Anna 
Lindhagen var klubbens sekreterare och det var henne som georgisterna 
försökte påverka.108 

Manifestet skickades ut för påskrift under hösten 1908, precis som 
Hansson hade önskat. Mottagandet blev i vissa fall ljumt. Gustaf Steffen, 
som också fått manifestet tillskickat, avböjde till exempel medverkan i för-
bundet. Steffen hade tidigare deltagit i arbetet med Jordreformföreningen i 
Göteborg, hjälpt Hansson ekonomiskt och senare även bistått honom med 
rekommendationsbrev till amerikanska universitet. Motiveringen till att han 
gav ett negativt besked var att han ansåg att manifestet var oklart formulerat 
och hastigt sammanskrivet. Det levde inte upp till de vetenskapliga krav 

                                           
105 Brev från Johan Hansson till Jenny Bergqvist 1908-06-02, privat förvar. 
106 Brev från Johan Hansson till Jenny Bergqvist 1908-06-06, privat förvar. 
107 Johan Hansson definierar inte mer exakt vad han avser med kvinnorörelse. Brev från Johan 
Hansson till Jenny Bergqvist 1908-06-06, privat förvar. Jenny Bergqvist kunde i sin tur meddela 
att Radikala klubbens septembermöte skulle behandla jordfrågan. Brev från Jenny Bergqvist till 
Johan Hansson 1908-06-20, privat förvar. Hon menade också att mycket få kvinnor kände till 
Henry George varför hon bedömde möjligheterna till framgångar bland dem som små. Brev från 
Jenny Bergqvist till Johan Hansson 1908-07-03, privat förvar. 
108 Jenny Bergqvist, Johan Hansson och Karl Elander blev samtliga medlemmar i Radikala 
klubben. Hösten 1908 planerade klubben att hålla en konferens där den så kallade individuella 
proportionalismen skulle upp till diskussion. I planeringsarbetet var Jenny Bergqvist mycket 
aktiv. Mötet ställdes dock in. Se Brev från Jenny Bergqvist till Anna Lindhagen 1908-09-08 -- 09-
09, Handlingar rörande Radikala klubbens inbjudan till radikal konferens i Stockholm år 1908, 
50:c, Radikala klubben, Anna Lindhagens samling, SSA. 
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som Steffen önskade ställa på en sådan skrivelse. I ett brev till Jenny 
Bergqvist skrev Steffen: 
 

Jag har mottagit Ert brev och hr Johan Hanssons upprop till bildandet av 
ett ”Ekonomiskt frihetsförbund”. Mitt intryck av detta är, att det icke till-
fredsställer de krav på de nationalekonomiska åskådningarnas klara formu-
leringar och reformförslagens vetenskapliga motivering, som vi i vår tid 
måste uppställa.109 
 

Man kan förstå att Hansson efter sin jordenruntresa allvarligt övervägde att 
skaffa sig den högre examen som han saknade. Med en sådan bakom sig 
hade det nog varit enklare för honom att vinna gehör hos Steffen. 

I breven mellan de blivande makarna är det tydligt att Johan Hansson 
fortfarande sommaren 1908 upplevde jordreformens innehåll som omstritt. 
Kampen mot Palmstierna var lika levande som den hade varit två år tidigare. 
Han uppmanade därför Jenny Bergqvist att arbeta diskret: ”Du bör vara 
aktsam med att låta ensidiga socialister och C.S.A: folket få reda på våra 
förehavanden.”110 Kanske var det denna misstänksamhet som födde idén 
om att det planerade förbundet skulle byggas upp kring en hemlig kärntrupp 
– en liga – bestående av pålitliga reformsträvare. Ligans medlemmar skulle 
vara spridda över landet och medlemmarnas uppgift skulle bli att företräda 
förbundets ståndpunkter i regionen samt att samla information vilken sedan 
kunde användas av förbundet centralt. Att vara medlem av ligan skulle 
framstå som något speciellt för den enskilde.  
 

Det skulle betraktas som en särskild ära att vara medlem i denna liga som 
genom sina aktiviteter och målmedvetenhet skulle göra sig berömd. [---] En 
av ligans huvuduppgifter skulle vara att systematiskt värka för att det blir en 
skam, att det blir ohyfsat och tecken på för låg bildning att vara konservativ 
och försvara de bestående förhållandena.111  
 

Tanken på bildandet av en hemlig reformliga tycks så här i efterhand väl 
raffinerad. Någon liga kom heller inte att bildas. Johan Hansson var dock 
mycket medveten om behovet av en rörelseorganisation. Det visar om inte 
                                           
109 Gustaf Steffen menade istället att Hansson skulle försöka att arbeta samman sina anteckningar 
från resan. Han bad också om tillåtelse att få spara uppropet för sin egen framtida forskning. 
Hansson hade tidigare under sin resa, när han fortfarande bodde i London, skickat en av sina 
artiklar till Steffen för synpunkter. Detta var en artikel som han önskat få in i Ekonomisk tidskrift 
men som refuserats med motiveringen att den var för partisk. Brev från Johan Hansson till Jenny 
Bergqvist 1907-05-31, -06-02, -06-21, privat förvar. Brev från Gustaf Steffen till Jenny Bergqvist 
1908-09-04, privat förvar.  
110 Med ”CSA-folket” avses de som var engagerade i Centralförbundet för socialt arbete vilket både 
Erik Palmstierna och Gustav Cassel var. Brev från Johan Hansson till Jenny Bergqvist 1908-06-
21, privat förvar. 
111 Brev från Johan Hansson till Jenny Bergqvist 1908-07-03, privat förvar. 
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annat det enträgna arbete som lades ned på saken. Sambandet mellan for-
mell organisation och rörelse var uppenbart för Hansson. För som han 
skrev i september 1908: ”För att kunna arbeta måste vi ha medel och orga-
nisation och för att uppnå det måste vi ha något slag av sammanslutning.”112 
 
 
F r å n  E k o n o m i s k a  f r i h e t s f ö r b u n d e t  t i l l  F ö r b u n d e t  
f ö r  R ä t t s d e m o k r a t i   
 
I mars 1909 – efter flera års försök – offentliggjordes så slutligen i landets 
vänstertidningar att en organisation kallad Ekonomiska frihetsförbundet höll på 
att bildas. Inbjudan till förbundet var, förutom av Johan Hanssons närmaste 
anförvanter i ”jordreformsaken”, även undertecknad av flera av samtidens 
framstående debattörer. Bland dem märktes Otto Dalkvist, Alfred Kämpe, 
Martin Sundell och Fredrik Ström. Förbundets program återgavs i inbjudan, 
sammanfattat i fyra punkter:113 
 

1. Jordvärdets socialisering. 
2. Den indirekta (särskilt tullskatternas) och den på arbetet tyngande 

beskattningens gradvisa, möjligast snara avskaffande. 
3. Bekämpandet av privat monopolism i allmänhet. 
4. Kooperationens befrämjande. 

 
Det finns skäl att se till förbundets organisatoriska struktur eftersom det 
fanns ett nära samband mellan denna och rörelsens ideologiska innehåll. 
Organisationen framstår i detta fall som en konkretion av rörelseideologin. 
Vidare var det nog just det förhållandet som låg bakom förbundets organi-
satoriska problem. Ekonomiska frihetsförbundet utvecklades medlems-
mässigt sett aldrig till en stor rörelseorganisation, vilket ledde till att den 
ekonomiska basen förblev svag. Detta innebar i förlängningen att organisa-
tionen inte förmådde stödja rörelsen i önskvärd utsträckning 

Ekonomiska frihetsförbundets stadgar är en god utgångspunkt för 
diskussionen kring den organisatoriska strukturen. Där klargjordes att orga-
nisationens mål var att åstadkomma ekonomisk rättvisa samt att verka för 
utvecklandet av en sund social rättsuppfattning.114 Förbundet avsåg göra 
detta genom att sprida information, i form av skrifter, möten och kurser. 

                                           
112 Brev från Johan Hansson till Jenny Bergqvist 1908-09-24, privat förvar. Karl Elander liknade 
enligt Jenny Bergqvist Hansson Ekonomiska frihetsförbundet vid ett huvud utan bål. Se Brev 
från Jenny Bergqvist Hansson till Johan Hansson odaterat troligen april 1911, privat förvar. 
113 Se till exempel ”Inbjudan till medlemskap i Ekonomiska Frihetsförbundet”, Kooperatören 
1909:9.  
114 ”Stadgar för Ekonomiska frihetsförbundet”, Budkavlen, 1909:3, s. 44 ff., §1. 
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Det ansågs inte nödvändigt att bilda föreningar på lokal nivå. Istället tänkte 
man att propagandan kunde föras ut genom redan existerande föreningar 
och organisationer. Medlemsavgiften var frivillig. Medlemmen betalade den 
avgift den själv ansåg skälig. Förbundet vände sig inte enbart till enskilda 
personer, utan stod även öppen för kollektivanslutning av socialt inriktade 
föreningar. Alla enskilda medlemmar hade rösträtt men den faktiska 
ledningen av förbundet utövades av en grupp medlemmar som kallades för 
styrande medlemmar. Den enskilde medlemmen kunde själv bli sådan 
genom att anmäla sitt intresse till förbundets sekreterare. Om man inte 
önskade ta aktiv del i styret av förbundet fanns även möjlighet att överlåta 
sin röst till någon annan medlem som då gavs ansvaret att förvalta den. 
Detta var inte en relation som varade under en på förhand fastställd period. 
Förlorade man förtroendet för den man givit sin röst var det bara att bryta 
relationen och att välja någon ny eller att själv kliva in som styrande 
medlem.115 Sättet att välja föreningens representation låg helt i linje med 
rörelseideologin. Ekonomiska frihetsförbundet kom nämligen att rikta frän 
kritik mot det politiska systemet eftersom de hävdade att de politiska 
partiernas makt inom detta system var för stor. Missnöje fanns också inom 
förbundet över hur partierna fungerade internt. De var i allt för hög grad 
orienterade mot makten, sades det. Principer och idéer hade fått stå 
tillbaka.116 För att motverka dessa tendenser inom det politiska systemet, 
och de politiska partierna, ställde sig förbundet bakom den så kallade 
kvalitetsmetoden, en valmetod som utvecklats av dansken Johan Pedersen. 
Det var också denna som användes när Johan Hansson valdes till 
förbundets första ordförande, Jenny Bergqvist Hansson till sekreterare och 
Harald Vadman till kassör.117 Ekonomiska frihetsförbundet ville framstå 
som partiernas motsats. I förbundet skulle medlemmen ges möjlighet att 
uttrycka sig självständigt. Medlemmen skulle inte behöva känna sig absolut 
bunden till någon av förbundets programpunkter. Kvalitetsmetoden skulle 
också förebygga uppkomsten av privilegierade grupper inom förbundet. 
Metoden sades vidare bidra till att öka organisationens rörlighet och elasti-
citet.118  

Skälet till att man valde att verka genom redan existerande rörelseorgani-
sationer var att förbundet inte ville tynga medlemmarna, vilka troligen redan 
var engagerade i andra organisationer, med ytterligare föreningsarbete.119 

                                           
115 Ibid. 
116 ”Vad vill Ekonomiska frihetsförbundet?”, Budkavlen, 1910:9, s. 146 f. 
117 För val av styrelse se ”Ordförandevalet i Ekonomiska frihetsförbundet”, Budkavlen, 1909:1, s. 
12 f.; ”Ekonomiska frihetsförbundet”, Budkavlen, 1910:1, s. 1. 
118 ”Ekon. frihetsförbundet och dess strävanden”, Budkavlen, 1910:10, s. 175 ff. 
119 Ibid., s. 177. 
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Men det är också möjligt att betrakta infiltreringsstrategin som en konse-
kvens av jordreformrörelsens rörelseideologi. Förbundet och rörelsen 
menade att man vände sig till samhällets samtliga medborgare. Oavsett 
vilken grupp i samhället man tillhörde, om man så bodde i staden eller på 
landsbygden, hade man mycket att vinna på de reformer som rörelsen och 
förbundet stod bakom. Det fanns därför inget skäl till varför andra organi-
sationer inte skulle öppna sig för förbundets reformer. Budskapet gällde ju 
även deras medlemmar.120 

Att valet av organisatoriskt uttryck inte var helt tillfredsställande framgår 
av den diskussion som tidigt uppkom kring behovet av att reformera orga-
nisationen. Diskussionen kretsade kring det eventuella behovet av en lokalt 
förgrenad organisation. Karl Elander, som varit aktiv i Jordreform-
föreningen i Göteborg, såg en omfattande reformering av förbundet som 
oundviklig. Lokalavdelningar var nödvändiga. Det var till och med så, fram-
höll han, att det borde vara en huvuduppgift för förbundet att se till att 
sådana bildades. Han ansåg också att det var viktigt att förändra karaktären 
på förbundets stora sammandragningar, de så kallade höststämmorna.121 På 
dessa borde i fortsättningen endast medlemmar ges tillträde och enbart för-
bundsangelägenheter diskuteras.122 Tanken var troligen att stämmorna på 
det sättet skulle kunna bli mer formella och styrande för arbetet under 
övriga delar av året, än vad som tidigare hade varit fallet. Under 1912 
började också lokala så kallade skattereformföreningar bildas.123 Något reellt 
beslut i organisationsfrågan fattades emellertid inte. Den formella omorga-
nisationen dröjde och fortfarande 1914 påpekades brister i organisationen. 
En försummad egen organisation var inte något unikt för de svenska 
georgisterna, utan närmast ett genomgående drag hos den internationella 
georgistiska jordreformrörelsen, hävdades det i Budkavlen. 
 

Ett av de största misstagen som den georgeistiska rörelsen i Sverge begått 
är tvivelsutan att den i sitt arbete utåt försummat sin organisation. I Sverge, 

                                           
120 Att man vände sig till alla medborgare, se till exempel Budkavlen, 1909:2, s. 17. Se också § 2 i 
stadgarna.  
121 Höststämman var ursprungligen inte heller avsedd att behandla förbundsangelägenheter, utan 
skulle mer ha karaktären av ett öppet diskussionsmöte. ”Ekon. frihetsförbundet och dess 
strävanden”, Budkavlen, 1910:10, s. 176 f. 
122 Karl Elander, ”Förslag om förändringar av förbundets namn”, Budkavlen, 1911:8, s. 151. Se 
också Karl Elander, ”Ändring av förbundets namn, grundsats och stadgar”, Budkavlen, 1911:12, s. 
234 f. 
123 Föreningar bildades i Göteborg och Stockholm men också i Östersund, Ånge och Sundsvall 
för att nämna några andra platser. Om förmågan att grunda skattereformföreningar se Budkavlen, 
1912:10, s. 217 f. 
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som nästan över allt annorstädes besannar det sig, att georgeisterna äro 
dåliga organisatörer.124 

 
I en återblickande artikel över förbundets tre första år erkändes att den av-
vaktande hållningen inför bildandet av lokala föreningar hade varit ett 
misstag. Det konstaterades: ”Även för vår stora sak synes ett särskilt nät av 
föreningar bli en nödvändighet.”125 

Hösten 1912 utbröt en smärre strid inom ledningen av Ekonomiska fri-
hetsförbundet. Upprinnelsen var ett cirkulär som Johan Hansson skickade 
till sina kolleger i kommittén för Felsfonden (se s. 163) där han uppmanade 
dessa att gå i borgen för tidningen Odlaren.126 Ingen av kommitténs leda-
möter var dock beredd att göra det, vilket Johan Hansson uppfattade som 
ett misstroendevotum. I ett svarscirkulär lät han meddela att han trädde ur 
kommittén och att han hela tiden ansett att kommittén varit för svag och att 
den inte lyckats samla in några resurser till förbundet. Men det var inte nog 
med detta. Johan Hansson avgick också som ordförande för förbundet. 
 

I nästa nummer av Budkavlen kommer jag att meddela, att jag även ut-
träder ur ordförandeskapet och som styrande medlem ur förbundet. Expe-
ditionen måste från nyår läggas ned, så vida ingen annan vill taga hand om 
den och bekosta densamma. Härom måste jag ha besked snarast, ty annars 
ha vi att annonsera lokalen till uthyrning. Budkavlen skall jag själv hålla 
uppe nästa år och kanske ett år till men detta är också det enda, jag kan 
påtaga mig. 

Önskar man det övriga arbetet fortsatt får detta läggas i andra lämpligare 
händer.127 
   Vördsamt 
   Johan Hansson 

 
Karl Elander ersatte Johan Hansson som ordförande. Elander kom senare 
att efterträdas av Nils af Ekenstam som blev förbundets siste ordförande. I 
breven till Harald Vadman utryckte Jenny Bergqvist Hansson sin stolthet 
över makens agerande hösten 1912. Han hade sett vad andra inte hade sett 
och nu trädde han tillbaka och lät andra ta äran.128 Vadman skulle inte oroa 
sig: 
 

                                           
124 ”Ekonomiska frihetsförbundet”, Budkavlen, 1914:1, s. 29, 
125 ”Verksamheten 1911”, Budkavlen, 1912:6 1/2, s. 123. 
126 Cirkulär utskickat av Johan Hansson till Svenska Felsfondskommitténs ledamöter 1912-10-21, 
Korrespondens Allmän serie 1912, EIa:9, Värmlands distrikt, IOGT, FAS. 
127 Cirkulär utskickat av Johan Hansson till Svenska Felsfondskommitténs ledamöter 1912-11-27, 
Korrespondens Allmän serie 1912, EIa:9, Värmlands distrikt, IOGT, FAS. 
128 Brev från Jenny Bergqvist Hansson till Harald Vadman 1913-02-16, Korrespondens Allmän 
serie 1913, EIa:10, Värmlands distrikt, IOGT, FAS. 
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Du skall ej vara orolig för Johans utträde ur förb. Jag har ej gått ut och 
Johan kan nog ej helt upphöra arbeta. Men han vill ej att förbundet skall 
lida för hans gärningar (som ekonomiman för Odlaren exempelvis) och han 
tror att någon ny kraft kan komma fram.129 

 
Våren 1914 ombildades så förbundet. Ett nytt namn antogs, Förbundet för 
Rättsdemokrati, som bättre ansågs spegla förbundets breddade inriktning. 
Jordreformen hade nämligen vid denna tidpunkt i någon mån börjat få stå 
tillbaka till förmån för rättsdemokratiska tankar där idén om ”rätten” som 
samhällsorganiserande princip var central. Den förändrade inriktningen 
manifesterades också i att Budkavlen bytte namn till Rättsstaten. 

I och med att Ekonomiska frihetsförbundet blev Förbundet för Rätts-
demokrati utarbetades också ett konkret politiskt arbetsprogram. Förbundet 
positionerade sig på så sätt tydligare politiskt än tidigare.130 

Trots reformeringen av organisationen är det inget som tyder på att för-
bundets resursmobilisering förbättrades nämnvärt. Reformeringen bör ses 
som ett avsteg från den ursprungliga linjen där det fanns ett nära samband 
mellan rörelseideologi och organisation. Organisationen blev nu mer prag-
matiskt och mindre ideologiskt betingad. 

De georgistiska organisatoriska strävandena visar på det spänningsför-
hållande som kan uppstå mellan å ena sidan rörelsens omgivning, praktiken, 
som manar rörelsen att finna en för sammanhanget så effektiv organisation 
som möjligt, och å andra sidan rörelseideologin, teorin, som föreskriver hur 
den ideala organisationen skall vara uppbyggd. De georgistiska organisa-
tionssträvandena följde ambivalent dessa två sidor och det kan ha varit en 
del i rörelsens svårigheter att utveckla en stark organisatorisk struktur.  

Under andra hälften av 1910-talet tynade den svenska georgistiska 
rörelsen bort. Nils af Ekenstam förmådde som ordförande inte hålla 
rörelsen levande. Rättstaten gavs ut allt mer oregelbundet för att i januari 
1919 gå upp i den danska tidskriften Retsstaten som blev nordisk. Förbundet 
för Rättsdemokrati avvecklades definitivt 1921.131 Johan Hansson fortsatte 
emellertid hela sitt liv att kämpa för det rättsdemokratiska perspektivet. 
 
 

                                           

131 Elvander, ”Sveriges rättsförbund”, s. 139. 

129 Brev från Jenny Bergqvist Hansson till Harald Vadman 1913-10-10, Korrespondens Allmän 
serie 1913, EIa:10, Värmlands distrikt, IOGT, FAS. 
130 Ambitionen att bilda lokala föreningar ingick också i det nya programmet. ”Förbundet för 
Rättsdemokrati”, Rättsstaten, 1914:2, s. 34 ff. 
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A t t  v ä r v a  a n h ä n g a r e  o c h  m e d l e m m a r   
 
En förutsättning för social rörelse är kollektivt agerande människor som 
enats kring en målsättning, eller önskvärd förändring av samhället, och 
verkar gemensamt för att realisera den. Förändringen kan röra vitt skilda 
ting, allt från den ekonomiska strukturen i samhället till de enskilda männi-
skornas sätt att tänka och handla. Eftersom den sociala rörelsen inte själv 
vanligtvis är en del av det politiska systemet får den förlita sig på att arbeta 
mot dem som är det. I det sammanhanget blir gärna rörelsens storlek en 
viktig faktor.132 De krav som framförs av en rörelse som är förankrad hos 
en större grupp människor har bättre förutsättningar att framstå som legi-
tima för det politiska systemets medlemmar än krav från rörelser som bara 
kan hänvisa till ett svagt folkligt stöd. Ytterligare en anledning till att det är 
viktigt för rörelsen att vinna stora anhängarskaror är de ekonomiska resurser 
som kan skapas genom medlemsavgifter och andra ekonomiska bidrag från 
medlemmarna. Anhängare och medlemmar kan därmed på mer än ett sätt 
betraktas som den sociala rörelsens främsta resurs.  

För att få anhängare och medlemmar till rörelsen måste rörelsen sprida 
kunskap om sina idéer. Den svenska georgistiska jordreformrörelsen med 
sin rörelseorganisation Ekonomiska frihetsförbundet senare Förbundet för 
Rättsdemokrati utnyttjade tre huvudsakliga strategier för att göra detta. För 
det första arrangerades kurser och öppna möten. För det andra gjordes 
satsningar på att få ett eget språkrör i debatten, i form av en egen dagspress. 
Till sist, för det tredje, som även påtalats ovan, försökte man infiltrera och 
verka inom redan befintliga organisationer.  
 
 
K u r s e r  o c h  a g i t a t i o n  
 
Ett sätt att värva anhängare och medlemmar var att rekrytera genom de 
kurser och möten som arrangerades av förbundet. Med syfte att understödja 
denna verksamhet gav Ekonomiska frihetsförbundet ut en serie populära 
föreläsningar som de ledande inom förbundet menade kunde fungera som 
utgångspunkt för olika kurser. De såg nämligen gärna att kurser anordnades 
på medlemmarnas eget initiativ. Instruktioner gavs också i förbundets eget 
organ Budkavlen om hur man skulle gå tillväga för att arrangera kurser. I 
dessa påpekades att en lokal kommitté skulle tillsättas och att denna skulle 
få ansvaret för kursen. Ur denna kommitté skulle sedan en lämplig person 
utses till kursledare. Något finansiellt stöd från förbundet var inte att räkna 
                                           
132 della Porta & Diani, s. 174 ff. 
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med, utan det ekonomiska ansvaret fick kursen bära själv. Däremot var det 
möjligt, om så önskades, att få förbundets sekreterare, vilken då var Jenny 
Bergqvist Hansson, att inleda och avsluta kursen.133 Efter det att Johan 
Hansson återkommit från sin långa utlandsresa hade makarna bosatt sig 
utanför Filipstad. Där bodde de i ett och halvt år. Möjligheten att därifrån 
engagera sig i kursverksamhet var begränsad. Flytten till Stockholm hösten 
1910 innebar en förbättring i det avseendet. Men att döma av breven mellan 
makarna Hansson lyckades aldrig förbundet vinna något större intresse för 
kurserna.134 

I ett försök att strukturera upp och ge kursverksamheten en större om-
fattning bildades 1912 ”Ekonomiska frihetsförbundets studiebyrå”. Bror 
Eriksson utsågs till ansvarig för byrån.135 Meningen var att byrån skulle 
understödja de lokalt initierade kurserna som hölls ute i landet, i regi av 
lokala skatteföreningar och andra föreningar.136 Vad som blev resultatet av 
satsningen är dock på grund av brister i källmaterialet omöjligt att uttala sig 
om. 

Om svårigheterna att få till stånd en levande kursverksamhet var stora 
tycks de ledande inom förbundet ha varit något mer lyckosamma med att 
anordna föreläsningar och andra öppna möten. Under de år som förbundet 
existerade arrangerades nämligen mängder av sammankomster där för-
bundets principer diskuterades. Redan innan rörelsen funnit sin organisation 
i Ekonomiska frihetsförbundet stod dess initiativtagare inte främmande 
inför anordnandet av större möten. Denna verksamhet ökade ytterligare 
efter rörelsens organisering. Makarna Hansson agiterade flitigt, men det 
gjorde också andra agitatorer som förbundet ägde. Småbrukarna Gustaf 
Johanson i Angsta och Carl de Mander anlitades till exempel ofta och de 
genomförde båda kortare och längre agitationsresor riktade mot lands-
bygden.137 Särskilt Johanson, som varit med och organiserat den norrländska 
småbrukarrörelsen, företog flera resor och då framförallt just i Norrland. En 
av de mer omfattande agitationsturnéerna genomfördes hösten 1911 när 
                                           
133 Detta skulle bestridas av Fels-fonden. Se ”Populära kurser i social etik och ekonomisk 
reform”, Budkavlen, 1910:3, s. 16. Upplägget påminner en del om svenska vegetariska föreningens 
skolkökskurser vilket kanske inte är så förvånande eftersom Jenny Bergqvist Hansson under en 
period försörjde sig som skolkökslärare.  
134 Brev från Jenny Bergqvist Hansson till Johan Hansson 1910-11-22, -11-27, -11-28, privat 
förvar. Att kursen var igång framhölls också i Budkavlen. Se ”Förbundsangelägenheter”, 
Budkavlen, 1910:11, s. 196. 
135 Bror Erikssons intresse för den georgistiska åskådningen kom bland annat till uttryck i en 
broschyr. Bror Eriksson, Rusdrycksförbud och jordreform: Några reflexioner med anledning av docenten 
Brocks utredning: Den nationalekonomiska betydelsen av allmänt rusdrycksförbud (Stockholm, 1917). 
136 ”Förbundsangelägenheter”, Budkavlen, 1912:7, s. 155.  
137 Om Carl de Manders resa till Dalarna: ”Förbundsangelägenheter”, Budkavlen, 1912:5-4, s. 112 
f.; se även ”Föredragsverksamheten”, Budkavlen, 1912:11, s. 251. 
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Johanson under fjorton dagars tid följde med socialdemokratiska ungdoms-
förbundets ”röda bil” i övre Norrland. Under de dagarna talade han, enligt 
förbundets egna uppgifter, inför totalt 6 000 människor.138 För dessa resor 
avlönades Johanson som förbundets agitator. Han erkändes också som en 
viktig tillgång för förbundet eftersom han fungerade som en framgångsrik 
populisator av jordvärdereformen. Samtidigt innebar det en utmaning för 
det svaga förbundet att ersätta Johanson för hans utlägg. Vid ett tillfälle 
ifrågasatte rent av Johan Hansson den ersättning som Johanson begärt för 
sitt arbete.139 

Vid sidan av de regelrätta agitationsturnéerna hölls större öppna möten i 
förbundets regi.140 Med den uppenbara avsikten att ytterligare intensifiera 
denna aktivitet bildades 1912 studiebyrån ”Komitén för ekonomisk upplys-
ning”. Byrån var tänkt att samordna föreläsningsverksamheten, och som 
ordförande för den utsågs den förre riksdagsmannen och ordföranden i 
Stockholms skattereformförening, folkskolläraren Anders Thylander. 

För att verkligen täcka in hela riket och för att hjälpa de lokala föreningar 
som höll på att bildas, utsågs länsombud vilka skulle ha ansvaret för 
agitation och kunskapsspridande i regionen.141 I ett cirkulärbrev riktat till 
ledamöterna i kommittén för Felsfonden, daterat till den 27 november 1912, 
kunde Johan Hansson meddela att man från årsskiftet 1913 hade möjlighet 
att engagera Templarordens ombudsman som organisatör för föredragsverk-
samheten. Den unge och energiske mannen var dalmas och hette Dan 
Andersson. ”Men vad tjänar det till. Pengar behövs.”, skrev Hansson.142 

Att hålla möten och på dessa diskutera förbundets idéer var gott. Men 
enbart diskussioner var inte tillräckligt. Målet borde vara, framhölls det i 
Budkavlen, att vid varje möte förmå deltagarna att enas om en resolution. 
Den skulle sedan vidarebefordras till finansministern, riksdagens ledamöter 
och inte minst – till pressen.143 I denna studie har tidigare rörelsens behov 
av folkligt stöd framhållits; alltså att storleken verkligen spelar en roll för 
rörelsen. Resolutionerna kan kopplas till detta resonemang. De var mar-

                                           
138 ”Föredragsverksamheten”, Budkavlen, 1911:8, s. 152. Johanson var alltså en av ledarna bakom 
försöket att organisera arbetare och bönder i Norrland i en gemensam sammanslutning. Se          
s. 257. 
139 Brev från Jenny Bergqvist Hansson till Johan Hansson 1910-10-16, -11-28, privat förvar. 
140 Om den mångfacetterade föreläsningsverksamheten, se till exempel ”Från arbetsfältet”, 
Budkavlen, 1909:4-5, s. 79 f.; eller ”Föredragsverksamheten”, Budkavlen, 1913:3-4, s. 48 f.  
141 För förbundets talare fanns också en ljusbildsapparat med en stor mängd tillhörande bilder att 
tillgå. Ljusbildsapparaten hade införskaffats innan studiebyrån bildats. ”Förbundsangelägen-
heter”, Budkavlen, 1911:8, s. 152.  
142 Cirkulär utskickat av Johan Hansson till Svenska Felsfondskommitténs ledamöter 1912-10-21, 
Korrespondens Allmän serie 1912, EIa:9, Värmlands distrikt, IOGT, FAS. 
143 ”Förbundsangelägenheter”, Budkavlen, 1911:8, s. 152. 
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körer för rörelsens folkliga stöd och förmådde på så sätt att underbygga 
argumenten om det riktiga i rörelsens krav. 
 
 
D a g s p r e s s e n  s o m  k a n a l  
 
Att skapa kanaler genom vilka rörelsens och rörelseorganisationens budskap 
kan förmedlas är avgörande för en rörelse i vardande. Detta kan rörelsen 
och rörelseorganisationen göra genom att, som redogjorts för ovan, 
arrangera möten och kurser. Problemet med de offentliga mötena och 
kurserna är att de endast når en mycket begränsad del av befolkningen. De 
skapar inga förutsättningar för en bred opinionsbildning, i alla fall inte på 
kort sikt. För att åstadkomma det måste andra mått och steg tas, som till 
exempel att skriva och sprida texter, rörelsetexter. Det var också något som 
den georgistiska jordreformrörelsen och dess rörelseorganisation Ekono-
miska frihetsförbundet ägnade mycket kraft åt.144 Förbundet hade sin egen 
tidskrift, man publicerade föredrag och gav ut flygblad. 

Medier som broschyrer, pamfletter och mer omfattande arbeten vände sig 
främst till dem som redan var övertygade georgister, eller till dem som i 
varje fall visade ett visst intresse för rörelsen. För att nå ut till en bredare 
allmänhet måste snabbare och mer omedelbara vägar eller arenor sökas. För 
Ekonomiska frihetsförbundet kom dagstidningar att utgöra en sådan väg. 

Johan Hansson hade under sin långa utlandsresa 1907-08 upplevt hur 
svårt det kunde vara att få artiklar publicerade i svenska dagstidningar.145 
Därför fanns det säkert skäl för honom att se positivt på Karl Elanders 
initiativ att 1912-13 etablera en tidning trogen den svenska georgismen. 
Stockholmstidningen Afton-Tidningen blev objektet för Elanders ambitioner. 
Denne hade erfarenhet från Nyaste Snällposten i Göteborg vars redaktör han 
blev hösten 1911. Och under det dryga år som följde fram tills dess att 
Elander började engagera sig i Afton-Tidningen spelade Nyaste Snällposten 
rollen som ett tydligt georgistiskt organ.146 Elanders tid som tidningsman i 
Stockholm blev kort. Han tog över Afton-Tidningen hösten 1912, men redan i 
juni 1913 tvingades han lämna den ifrån sig efter att den under en tid visat 
                                           
144 Redan innan Ekonomiska frihetsförbundet bildats hade Johan Hansson skissat på ett förlag 
som skulle stödja rörelsen och dess organisation. Det var en kooperativ förlagsrörelse han såg 
framför sig. Han avsåg kalla det Ekonomiska frihetsförbundets förlag och det skulle ge ut skrifter 
av Johan Hansson själv men också arbeten från icke-svenska jordreformvänner så som till 
exempel Henry George. Brev från Johan Hansson till Jenny Bergqvist 1908-06-02, privat förvar. 
145 Se till exempel Brev från Jenny Bergqvist till Johan Hansson 1908-06-28, -07-03, privat förvar. 
146 Johan Hansson framhöll själv att Nyaste Snällposten var en av de få tidningar som tog hans 
artiklar även innan det att Karl Elander blev redaktör. Brev från Johan Hansson till Jenny 
Bergqvist 1908-05-28, privat förvar.  
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svagt ekonomiskt resultat. Jarl Torbacke, som i sin avhandling Journalistik på 
osäkra villkor (1966) behandlar Afton-Tidningen, menar att Karl Elanders tid 
endast var att betrakta som en parentes i Afton-Tidningens historia.147 Under 
denna period var dock tidningen verkligen ett språkrör för den georgistiska 
rörelsen. I den kvantitativt inriktade innehållsanalys som Torbacke genom-
för framkommer det att hela 58 % av ledarna under Elanders tid som 
redaktör rörde frågor som låg Ekonomiska frihetsförbundet nära.148 

Ungefär samtidigt som Elander var involverad i Afton-Tidningen var 
makarna Hansson med och startade tidningen Odlaren. Anders Larsson-
Kilian blev tidningens redaktör. Odlaren riktade sig till småbrukarna och kan 
tolkas som ett försök att förmå dem att sluta upp bakom jordreformen, 
jordvärdebeskattningen och för den delen Ekonomiska frihetsförbundet.149 
Öresunds-Posten var en annan tidning som stod rörelsen nära.150 Ett tag ägde 
makarna Hansson till och med tankar på att införskaffa den, men 
investeringen visade sig vara för omfattande.151 

Det stora intresse för dagstidningar som den georgistiska rörelsen visade 
är ett exempel på hur viktigt det är för en social rörelse att finna en platt-
form från vilken den kan delta i samhällsdebatten på sina egna villkor. Trots 
att flera av initiativen misslyckades är det ändock på sin plats att notera hur 
framgångsrikt förbundet var att etablera kanaler genom dagspressen. När 
Ekonomiska frihetsförbundets inflytande var som störst kunde det självt 
stolt räkna Nyaste Snällposten, Odlaren, Afton-Tidningen, Morgon-Tidningen och 
Öresunds-Posten som ”Henry George prässen”.152 
 

                                           
147 Torbacke, s. 146. 
148 Varifrån Karl Elander fick det kapital som krävdes för att köpa tidningen råder det delade 
meningar om. Johan Hansson förnekade på 1960-talet att han hade varit inblandad ekonomiskt. 
Se Torbacke, s. 137. Jenny Bergqvist menar att startkapitalet kom från Joseph Fels, men att det 
snart tog slut. I detta läge gick Elander in med eget kapital. Ekonomiskt stöd gavs också av 
andra, Carl Lindhagen skall till exempel ha bidragit med 500 kronor. Se Jenny Bergqvist 
Hansson, ”Uppteckning” s. 28.  
149 Jenny Bergqvist Hansson hade en egen spalt i tidningen där hon riktade sig till Odlarens 
kvinnliga läsare. Spalten behandlade saker som rörde hemmet, som till exempel matlagning och 
barnuppfostran. Det vegetariska temat var också återkommande i dessa spalter. Hon använde 
signaturen ”Karna” efter Johan Hanssons mor. 
150 Tidningens redaktör var den tidigare rösträttsaktivisten Axel Svensson som också var en av 
undertecknarna till inbjudan till Ekonomiska frihetsförbundet. Om Axel Svensson se s. 135. 
151 Tankar fanns nämligen hos makarna Hansson att Skåne skulle kunna bli ett kärnområde för 
den georgistiska jordreformrörelsen. Där skulle de med hjälp av Öresunds-Posten och närheten till 
de danska vännerna kunna föda en framstående rörelse. Brev från Jenny Bergqvist Hansson till 
Johan Hansson 1911-03-28, privat förvar. Se också Brev från Johan Hansson till Jenny Bergqvist 
Hansson 1911-03-12, privat förvar. Hansson kunde där meddela att han försökt få den fram-
stående georgisten John Paul att bidra med 1 200 pund för de båda tidningarna Afton-Tidningen 
och Öresunds-Posten. 
152 ”Henry-George Prässen”, Budkavlen, 1912:3-4, s. 81. 
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B e a r b e t n i n g  o c h  i n f i l t r a t i o n  
 
Den tredje metoden att värva anhängare och medlemmar som den 
georgistiska rörelsen och dess rörelseorganisation Ekonomiska frihetsför-
bundet använde var alltså att bearbeta och kanske närmast infiltrera andra 
organisationer. Denna strategi uttrycktes bokstavligen i förbundets första 
flygblad där det sades att det endast var genom samarbete med landets 
organiserade sociala rörelser som stora framsteg skulle åstadkommas.153 

Samtidigt som makarna Hansson sökte, och fann, en passande mobili-
seringsstruktur i nykterhetsrörelsen och ungdomsrörelsen riktade de också 
intresset mot den kooperativa rörelsen.154 Redan 1905 deltog Hansson på 
Kooperativa förbundets kongress där han föreläste kring möjligheten och det 
goda i att försöka inrätta en kooperativ jordbrukskoloni.155 Hansson var 
också en flitig medarbetare i Kooperativa förbundets tidning Kooperatören.156 
Tidningen spelade rollen som arena för samtalet kring jordreform, kolonier 
och trädgårdsstäder. Jenny Bergqvist menade i ett brev till Johan Hansson i 
juli 1907 att kooperationen kunde bli den bas som de så väl behövde för sin 
verksamhet. Hon ansåg att Johan Hansson borde skriva en broschyr där han 
diskuterade jordreform och kooperation ”för att därmed upplysa folket om 

                                           
153 ”Vårt program”, Ekonomiska frihetsförbundets flygblad n:r 1 (Stockholm, 1909) s. 4. 
154 Kooperationen befann sig hela tiden idémässigt nära den georgistiska rörelsen. Franz 
Oppenheimer som predikade kooperativa samarbetsformer som en möjlighet att förändra sam-
hället utövade stor påverkan på Johan Hansson. Oppenheimer var förutom Henry George en av 
dem som han hänvisade till. Se Hansson, ”Jordreformvännernas samhällsuppfattning”, Social 
tidskrift, 1906:7, s. 239; Johan Hansson, ”Kooperativa jordbrukskolonier”, Budkavlen, 1913:8-9, s. 
171; Johan Hansson, Flykten från landet och den industriella arbetarfrågan (Stockholm, 1907) s. 8 f. 
Oppenheimer sade sig förespråka liberal socialism och pekade på en tredje väg vid sidan av 
kapitalism och socialism. Enligt honom skulle den sociala frågan kunna lösas om spärren till 
jorden (Bodensperrung) släpptes. Det skulle bland annat innebära att industriarbetarnas löner 
ökade. Jämför Hanssons resonemang! Om Franz Oppenheimer, se antologin Franz Oppenheimer 
und Adolph Lowe: Zwei Wirtschaftwissenschaftler der Frankfurter Universität, Volker Caspari & Bertram 
Schefold (hg.) (Marburg, 1996). 1910 gav Johan Hansson ut Kapitalismens väsen och ursprung av 
Franz Oppenheimer. 
155 Se Berättelser över Kooperativa förbundets kongresser 1899-1906, Martin Sundell & Axel Påhlman 
(red.) (Stockholm, 1912) s. 247-259. 
156 Johan Hansson inledde sin medverkan i Kooperatören med en artikelserie där han teoretiskt 
diskuterade hur viktig jordvärdesbeskattning var för de kooperativa strävandena. Johan Hansson, 
”Kooperation – jordränta – jordreform 1”, Kooperatören 1904:8; dens., ”Kooperation – jordränta – 
jordreform 2”, Kooperatören 1904:9; dens., ”Kooperation – jordränta – jordreform 3”, Kooperatören 
1905:1. I den sista artikeln refereras till boken Från herrgårdar till småbruk som enligt Hansson 
skulle finnas ute i handeln vid den tid som artikeln publicerades. En andra artikelserie inleddes 
1905:4. Syftet med denna var att peka på de praktiska försök där kooperativa initiativ och jordre-
formidéer kombinerats. Artikelserien infördes något före det att möjligheten att grunda en 
kooperativ jordbrukskoloni diskuterades på Kooperativa förbundets kongress. 
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hur det nya samhället bör och skall skapas.”157 Kanske kunde han få en egen 
jordreformavdelning i Kooperatören, spekulerade hon.158 Genom hela 
perioden, även efter det att han hade kommit hem från sin resa, publicerade 
Johan Hansson artiklar i Kooperatören. Ett visst stöd erhöll också de 
hanssonska idéerna inom Kooperativa Förbundet. Till exempel fanns jord-
värdeskatten med i det förslag till förbundsprogram som förbundsstyrelsen 
lade fram vid Kooperativa förbundets kongress 1906.159 

Det är uppenbart att rörelseentreprenörerna Johan Hansson och Jenny 
Bergqvist Hansson innan de bosatte sig i Stockholm var angelägna om att 
knyta IOGT i Värmland till georgismen.160 Det fanns till och med planer på 
att få Värmland att bli georgismens huvudfäste i Sverige. Vid diskussionen 
kring den georgistiska rörelsens samröre med nykterhetsrörelsen och ung-
domsrörelsen är de värmländska ungdomsmötena därför en lämplig 
utgångspunkt. Så väl Johan Hansson som Jenny Bergqvist visade tidigt ett 
starkt intresse för dessa möten och för rörelsens ledare Harald Vadman.161 
Om syftet var att försöka göra Värmland till en bas för rörelsen så var 
Harald Vadman verkligen en nyckelfigur. Som ledare för den starka nykter-
hetsrörelsen i Värmland, och som ”motorn” bakom den nationellt kända 
värmländska grenen av ungdomsrörelsen, spelade Vadman en central roll 
inom regionens föreningsväsende. Han skulle därmed utgöra en perfekt 
centralfigur för det georgistiska förbundet. Frågan ställdes också till Vadman 
1907 om ett mer aktivt engagemang i rörelsen, men Vadman förhöll sig 
                                           
157 Brev från Jenny Bergqvist till Johan Hansson 1907-07-02, privat förvar. Bergqvist sade sig 
också bli allt mer övertygad om att det förblev omöjligt att stifta lagar om de inte hade 
folkopinionen bakom sig. 
158 Brev från Jenny Bergqvist till Johan Hansson 1907-10-29, privat förvar. 
159 Angående jordvärdebeskattning heter det: ”De [kooperatörerna] måste fordra införandet av 
en jordvärdeskatt, som bestämmes av jordens olika värde samt som sättes så hög, att den 
förhindrar spekulation i jord.”, Berättelser över Kooperativa förbundets kongresser 1899-1906, s. 313. Om 
den kooperativa rörelsens stöd för de georgistiska idéerna se den kommenterande artikeln införd 
bredvid inbjudan till medlemskap i Ekonomiska frihetsförbundet. ”Ekonomiska frihetsför-
bundet”, Kooperatören 1909:9. Det fanns en stor värdegemenskap mellan de som förespråkade 
införandet av en jordvärdebeskattning och vissa av dem som representerade konsumentkoopera-
tionen. Inom kooperationen slöt man till exempel, liksom jordreformvännerna, upp bakom 
småbruket. Se det stöd som gavs för Eduard Davids teser kring jordbrukets utveckling. ”Tyska 
socialdemokratin och jordbruket”, Kooperatören 1904:1. 
160 I godtemplarungdomens tidskrift Unga Tankar medverkade Johan Hansson och Jenny 
Bergqvist regelbundet. Tidskriftens redaktör Wenzel Björkhagen, som även var upptagen som 
styrande medlem i Ekonomiska frihetsförbundet och under en period inneboende hos makarna 
Hansson ute i Traneberg, försökte intressera nykterhetsrörelsens ungdomar för jordvärde-
reformen. SGU tog också 1910 upp jordvärdefrågan på sitt program. Punkten försvann dock 
efter något år. Om georgismen i Unga tankar se Unga Tankar, 1910:19-20, s. 174. Se också: Unga 
Tankar, 1907:3, s. 7; Unga Tankar, 1909:4, s. 12; Unga Tankar, 1911:9, s. 135; Unga Tankar, 
1911:10, s. 146 f.; Unga Tankar, 1913:9, s. 132 f.; Unga Tankar, 1913:11, s. 163 f. Se Edquist, s. 
203. 
161 Av tonen i breven att döma stod Jenny Bergqvist och Harald Vadman varandra nära.  
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avvaktande.162 Han framhöll dock att han hade börjat inse jordfrågans 
betydelse och att han låg nära att nu ansluta sig till den georgistiska stånd-
punkten. Vadman menade också att han såg det som sin uppgift att föra 
jordvärdebeskattningen på tal vid nästa nykterhetskongress. Han sade sig ha 
för avsikt att få in den på nykterhetsrörelsens program. Vadman framhöll 
dessutom att han tänkte utnyttja den värmländska distriktslogens program-
tidning Glimten, vilken han själv redigerade, för att diskutera huruvida jord-
värdeavgiften möjligen kunde ersätta rusdrycksbeskattningen.163  

De blivande makarna Hansson var angelägna om att få Johan Hansson 
engagerad som talare vid 1907 års värmländska ungdomsmöte. I detta fall 
gav dock Vadman ett negativt besked. P. J. Rösiö, som också skulle delta, 
motsatte sig att Hansson talade vid mötet. Detta var påstod Vadman, för att 
Rösiö själv skulle kunna behärska scenen. Dessutom menade Vadman att 
Hansson var mer lämpad som föredragshållare vid något midvinterting där 
utrymme kunde ges åt mer politiskt inriktade frågor, vilket han tycks ha 
ansett att jordvärdereformen var.164  

Under de första månaderna av 1908 började så bearbetningen av Vadman, 
med syfte att få honom att fullständigt sluta upp bakom jordvärdereformen, 
att ge resultat. I ett brev till sin blivande make kunde Jenny Bergqvist berätta 
att Vadman allt mer hade kommit till insikt om det goda med Henry 
Georges åskådning. Johan Hansson å sin sida trodde att de genom Vadman 
skulle vinna både anseende och medel.165 Vadman framhöll i Glimten att 
jordvärdereformen vid sidan av förbudsfrågan var den kanske allra vik-
tigaste frågan för nykterhetsrörelsen.166 Därför fanns det anledning för de 
värmländska nykterhetsvännerna att fördjupa sina kunskaper i frågan. 
Vadman uppmanade logerna att sätta sig in i – som han hävdade – Johan 
Hanssons klara och sunda tankebanor.167 Jordreformen skulle nämligen 

                                           
162 Jenny Bergqvist föredrog själv så väl August Berglund som Anders Larsson-Kilian framför 
Vadman som ordförande i det förbund man försökte bilda våren-sommaren 1907. Brev från 
Jenny Bergqvist till Johan Hansson 1907-04-06, privat förvar. Vadman var även aktuell som 
ordförande i ett senare skede. Brev från Johan Hansson till Jenny Bergqvist 1908-06-02, privat 
förvar. 
163 Brev från Harald Vadman till Johan Hansson 1907-05-22, privat förvar. 
164 Ibid. 
165 Brev från Johan Hansson till Jenny Bergqvist 1908-06-01, -06-06, privat förvar. 
166 Vadmans uttalade ambition var, och som kom till uttryck i Glimten, att försöka bredda nykter-
hetsrörelsen. Nykterhetsrörelsen borde enligt honom i större utsträckning än tidigare diskutera 
lösningar på den sociala frågan och det var i detta sammanhang som jordvärdereformen 
aktualiserades. I 1906 års sista nummer nämns Johan Hanssons idéer för första gången. Harald 
Vadman, ”Värklig själfstyrelse”, Glimten, 1906:17. Om jordreformfrågan, se Johan Hansson, 
”Små glimtar i jordreformfrågan”, Glimten, 1907:20. Om framhållandet av jordreformen som en 
viktig sak för nykterhetsrörelsen, se Harald Vadman, ”Jordreformfrågan: En viktig nykterhets-
fråga”, Glimten, 1907:21. 
167 Harald Vadman, ”Förbudssträvandet”, Glimten, 1907:21. 
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möjliggöra bildandet av nya lyckliga hem, något som ju också låg i nykter-
hetsrörelsens intresse.168 

Glimten kom med detta att ges rollen som ett viktigt språkrör för jord-
reformen i dess georgistiskt inspirerade tappning. Under hösten 1908 och 
våren 1909 uppsattes vid något tillfälle jordreformen som punkt att dis-
kutera för de lokala logerna vid sina ordinarie möten. Johan Hanssons 
skrifter gavs också välvilliga recensioner och så väl Jenny Bergqvist som 
Johan Hansson bidrog med egna artiklar i tidskriften.169 När väl förbundet 
hade bildats våren 1909 uppmanades nykterhetsföreningarna i Glimten att ta 
upp till diskussion möjligheten att kollektivansluta logen till Ekonomiska 
frihetsförbundet. Det påpekades att förbundets beröringspunkter med nyk-
terhetsrörelsen var många.170 Senare detta år, i september, återkom trion 
Hansson, Bergqvist Hansson och Vadman med en direkt uppmaning till 
logerna att ansluta sig till förbundet.171 

Vad blev då utfallet av strävandena att etablera Värmland som huvudfäste 
för rörelsen? Uppenbart är att regionen spelade en framträdande roll under 
de inledande åren. I det allra första numret av Budkavlen som kom ut 1909 
hade elva av de totalt 27 personer som var uppsatta som styrande med-
lemmar värmlandsanknytning. Av dessa hade flera samröre med IOGT i 
Värmland.172 Det förekom också att värmländska nykterhetsloger anslöt sig 
kollektivt till förbundet.173 Utfallet av strävandena blev alltså gott. Ett drygt 
år senare, när makarna Hansson flyttat från Filipstadstrakten för att bosätta 
sig utanför Stockholm, hade andelen ”värmlänningar” bland de styrande 
medlemmarna däremot minskat. 

Något som kan framstå som en självklarhet är att rörelseentreprenören 
anpassar sitt budskap efter sammanhanget. För en rörelseentreprenör hand-
lar det hela tiden om att rätta sig efter det samtal som förs på arenan och att 

                                           
168 Harald Vadman, ”Jordreformfrågan: En viktig nykterhetsfråga”, Glimten, 1907:21. 
169 Johan Hansson, ”Hoppfulla linier”, Glimten, 1907:23; dens., ”Om ungdomen visste…”, 
Glimten, 1911:7. Jenny Bergqvist, ”Tillbaka till naturen I: Vegetarism”, Glimten, 1907:26a; dens., 
”Ekonomiska frihetsförbundet, småbönderna och högerpressen”, Glimten, 1910:13. Välvilliga 
recensioner av Johan Hanson: Glimten, 1906:17; Glimten, 1909:5; Glimten, 1911: 1.  
170 ”Ekonomiska frihetsförbundet”, Glimten, 1909:2.  
171 ”Till Värmlands loger av IOGT”, Glimten, 1909:5. Under sommaren 1909 hade Johan 
Hansson också lanserat idén att arrangera en sommarkurs i social-etik och social ekonomi i 
Karlstad. Han planerade att bjuda in framstående svenska och utländska föredragshållare. Men 
som så mycket annat blev det av dessa planer intet. Brev från Johan Hansson till Jenny Bergqvist 
Hansson 1909-04-13, privat förvar, samt Brev från Jenny Bergqvist Hansson till Johan Hansson 
1909-04-15, privat förvar. 
172 Oskar Adolfsson, Georg Aronsson, Klara Bergqvist, Wenzel Olsson-Björkhagen, Valdemar 
Dahlgren, Jalmar Furuskog, Johan Hansson, Jenny Bergqvist Hansson, Carl Josefsson, David 
Larsson, Harald Vadman. Flera andra kom från området kring Bergslagen. Se ”Ekonomiska 
frihetsförbundets styrande medlemmar”, Budkavlen, 1909:1, s. 15. 
173 Se ”Anslutna föreningar”, Budkavlen, 1909:3, s. 46 f. 

 161  



 

ta till sig den terminologi med vilken samtalet förs. Det är också i detta 
sammanhang viktigt för rörelseentreprenören att i kontakten med nya 
samtalspartners, i det här fallet andra rörelser, peka på att man bär på 
gemensamma intressen och att man delar fiende. På så sätt kan rörelsernas 
kollektiva identiteter sammansmälta till en enhet. Denna anpassning åter-
kommer gång på gång när man studerar Johan Hanssons debattstrategi. När 
han vände sig till nykterhetsrörelsen var det jordvärdesbeskattningens bety-
delse för att minska beroendet av rusdrycksskatten som främst lyftes fram. 
När han talade på Svenska vegetariska föreningens årsmöte i Rättvik 1906 
var avskaffandet av tullar och monopol och hur det skulle underlätta för 
vegetarianerna temat för hans anförande.174 Och när den för rörelsen så 
viktiga fredsfrågan blommade upp i samband med 1:a världskriget fram-
ställde Hansson den georgistiska rörelsen som en fredsrörelse, och anled-
ningen till kriget sades vara tullar och monopol. 
 
Hur många medlemmar Ekonomiska frihetsförbundet och Förbundet för 
Rättsdemokrati fick och hur många anhängare den georgistiska rörelsen 
erhöll är svårt att uttala sig om. Något material rörande antalet medlemmar 
existerar inte. Mycket tyder på att det inte rörde sig om något större 
numerär. En fingervisning om detta kan spridningen av Budkavlen och Rätts-
staten vara. Tidskriften trycktes vanligen i omkring 1 500 exemplar.175 An-
talet fasta prenumeranter, vilka kan antas ha bestått av medlemmar i första 
hand, var betydligt färre. De uppgifter som finns är att det rörde sig om allt 
från ett hundratal upp till 500-700.176 Hur som helst uppmärksammades 
förbundet mycket av samtidens media vilket i sig skulle kunna ses som ett 
tecken på att rörelsen var större än rörelseorganisationen.  
 
 
A t t  f i n a n s i e r a  e n  r ö r e l s e  
 
Den ekonomiska basen för den rörelse som fann sin organisation i Eko-
nomiska frihetsförbundet, och senare i Förbundet för Rättsdemokrati, var 
bräcklig. Klart är att rörelseentreprenörerna inte hade några större privata 
ekonomiska resurser. Johan Hansson och Jenny Bergqvist fick själva förlita 

                                           
174 ”Svenska vegetariska föreningens årsmöte”, Siljan 1906-08-03.  
175 Brev från Jenny Bergqvist Hansson till Johan Hansson 1910-11-27, -12-14, privat förvar. 
176 Den lägre siffran är hämtad från ett brev som Jenny Bergqvist Hansson skrev till sin make 
under dennes hälsoresa 1911 till Kalifornien. Brev från Jenny Bergqvist Hansson till Johan 
Hansson u.å. troligen april 1911, privat förvar. 
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sig på de inkomster som flöt in från den egna publicistiska verksamheten.177 
För förbundets del var situationen hela tiden kritisk och några egna 
inkomster hade det inte. I linje med de demokratiska principer som skulle 
prägla sammanslutningen var ju medlemsavgiften till förbundet frivillig. 
Prenumerationen på Budkavlen och senare Rättsstaten var däremot kostnads-
belagd.178 Tidskriftens upplaga var dock alldeles för liten för att den skulle 
kunna fungera som en inkomstkälla eller ens bära sina egna kostnader. En 
förutsättning för den svenska georgistiska jordreformrörelsens stora publi-
cistiska verksamhet var istället i hög grad det ekonomiska stöd som rörelsen 
erhöll från den amerikanske tvålmiljonären Joseph Fels. Denne hade tagit 
det som sin livsuppgift att stödja de rörelser som kämpade för att realisera 
Henry Georges planer.179 En svensk Felsfond bildades och för varje krona 
rörelsen samlade in sköt Fels till lika mycket. Han erbjöd på detta sätt den 
svenska rörelsen 200 pund årligen under 5 år. Resultatet av insamlingarna 
publicerades regelbundet i Budkavlen.180 De insamlade pengarna kom främst 
från privatpersoner men Kooperativa förbundet bidrog till exempel med 
500 kronor.181 Det var Felsfonden som finansierade makarna Hanssons 
verksamhet.  

Eftersom det var svårt för förbundet att få stöd från sina medlemmar för-
sökte man på alla möjliga sätt inkassera ersättning från Fels. Fels fick till 
exempel betala de möbler som Harald Vadman tillverkade för Ekonomiska 
frihetsförbundets expedition.182 Under 1913 tvingades Fels upphöra med sitt 
stöd och i början av 1914 avled han. Hans bortgång innebar ett allvarligt av-
bräck för såväl den svenska georgistiska rörelsens som makarna Hanssons 

                                           
177 Brev från Jenny Bergqvist Hansson till Karna Bengtsson 1910-08-16, privat förvar. (Karna 
Bengtsson var Johan Hanssons mor.) Brev från Jenny Bergqvist Hansson till Johan Hansson 
1911-03-31, privat förvar. Mauritz Hellberg förde också fram tanken att ett 100-tal personer 
kanske skulle kunna gå samman och stödja Johan Hansson ekonomiskt. 20-30 kronor per person 
och år skulle vara tillräckligt menade han. Brev från Mauritz Hellberg till Jenny Bergqvist 1908-
06-05, privat förvar. Johan Hansson och Felsfonden fick också stöd av kretsen kring redaktören 
för Göteborgs Sjöfarts- och Handelstidning Henrik Hedlund. Se Brev från Johan Hansson till Henrik 
Hedlund 1909-12-20, 1910-01-26, Henrik Hedlunds brevsamling, Handskriftsavdelningen, 
Göteborgs universitet. 
178 Se ”Stadgar för Ekonomiska frihetsförbundet”, Budkavlen, 1909:3, §4. 
179 Fels hjälpte också rörelsen i Danmark. En annan viktig donator för den svenska rörelsen var 
fröken Bruun. Hon var involverad i den danska rörelsen men gav också rörelsen i Sverige 
ekonomiskt stöd. Se Österberg, s. 53. 
180 Se till exempel ”Till Fels-fonden har inkommit”, Budkavlen, 1909:4-5, s. 72. På samma sätt 
som den Svenska vegetariska föreningen gjorde i sin tidskrift Vegetarianen angavs i Budkavlen vem 
som hade skänkt pengar och hur mycket. 
181 ”Förbundsangelägenheter”, Budkavlen, 1910:4, s. 72. Se ”Ekonomiska frihetsförbundets första 
tre år”, Budkavlen, 1912:6 1/2, s. 120. 
182 Brev från Jenny Bergqvist Hansson till Harald Vadman 1912-09-07, Korrespondens Allmän 
serie 1912, EIa:9, Värmlands distrikt, IOGT, FAS. 
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privata ekonomi.183 De senares huvudsakliga försörjningskälla försvann, 
vilket säkert var en viktig anledning till att de började ägna förlagsverksam-
heten större uppmärksamhet. Redan i november 1911 hade Jenny Bergqvist 
Hansson uttryckt en önskan om att de skulle hitta en annan inkomstkälla än 
förbundet. Två år senare kunde hon meddela Harald Vadman att paret tagit 
ut vartenda öre man haft på banken och investerat dem i ett tryckeri.184 
Tryckeriet hette Thuletryck. Under flera år kring 1910 hade familjen 
Hansson det mycket knapert. De verkar ha levt på den potatis som Harald 
Vadman skickade till dem från Molkom och som de vid tillfällen betalade 
för med böcker eller andelar i förlaget.185 Förhållandena underlättades inte 
heller av att Johan Hansson under perioder var sjuk och oförmögen att ar-
beta. Den lön som Jenny Bergqvist Hansson fick för bland annat sin spalt i 
Social-Demokraten gick till mediciner.186 

Vad använde förbundet de insamlade medlen till? Genomgående var den 
största utgiftsposten tryckning och spridning av förbundets olika tryckalster. 
Merparten av denna kostnad kunde i sin tur härledas till förbundets tidskrift. 
Kostnaden för föredragsverksamheten var betydligt lägre. Som exempel kan 
sägas att kostnader kopplade till Budkavlen och andra skrifter 1911 uppgick 
till omkring 5 700 kronor medan endast 1 800 kronor lades ut på föredrags-
verksamheten.187 Den ekonomiska resursfördelningen ger tydliga signaler 
om vilken medlemsvärvnings- och mobiliseringsstrategi som prioriterades. 
Förbundet tycks ha ansett att skrifter var ett effektivare sätt att sprida 
information om rörelsen än anordnandet av möten och kurser 

                                           
183 Se Brev från Jenny Bergqvist Hansson till Harald Vadman 1913-08-13, Korrespondens 
Allmän serie 1913, EIa:10, Värmlands distrikt, IOGT, FAS; Cirkulär utskickat av Johan Hansson 
1914-02-24, Korrespondens Allmän serie 1914, EIa:11, Värmlands distrikt, IOGT, FAS. 
184 Brev från Jenny Bergqvist Hansson till Harald Vadman 1911-11-19, 1913-11-21, Korrespon-
dens Allmän serie 1911, 1913, EIa:8, 10, Värmlands distrikt, IOGT, FAS. I Svenska 
Andelsförlaget fick man ett förlag som stod rörelsen och förbundet nära. Föreningen Svenska 
Andelsförlaget bildades 1912-07-12. Se ”Förbundsangelägenheter”, Budkavlen, 1912:7. Anders 
Thylander blev föreningens ordförande och Johan Hansson kassör. Se Jenny Bergqvist Hansson, 
”Uppteckning”, s. 26-30. Svenska Andelsförlaget var ursprungligen kooperativt organiserat men 
omvandlades 1916 till aktiebolag med Johan Hansson som VD. I slutet av 1910-talet växte 
förlagets omsättning från bokförsäljningen dramatiskt. Utvecklingen i kronor: 6 794:14 (1915); 
90 922:57 (1919); 123 586:99 (1922). Om förlagets utveckling se Johan Svedjedal, Bokens samhälle 
Svenska Bokförläggarföreningen och svensk bokmarknad 1887-1943 (Stockholm, 1993) s. 676. 
185 Brev från Jenny Bergqvist Hansson till Harald Vadman 1912-08-28, 1913-08-13, 1913-10-10, 
1915-01-29, 1915-11-02, Korrespondens Allmän serie 1912, 1913, 1915, EIa:9, 10, 12, Värm-
lands distrikt, IOGT, FAS. 
186 Januari-mars 1912 var en svår tid. Johan Hansson togs in på Serafimerlasarettet där hans 
högra lungsäck tappades från vätska. Vid samma tid fick de också sin första flicka Inga-Mari. Se 
Brev från Jenny Bergqvist Hansson till Harald Vadman 1912-01-26, Korrespondens Allmän serie 
1912, EIa:9, Värmlands distrikt, IOGT, FAS. 
187 ”Ekonomiska frihetsförbundets första tre år”, Budkavlen, 1912:6 1/2, s. 125. 1910 lades 7 800 
kronor ned på skrifter och endast 1 100 kronor på resor och föredrag. Ibid., s. 120. 
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Johan Hansson på trappan med en 
krocketklubba i knät, 1915 
(privat förvar). 

 
 

Avslutningsvis i detta kapitel, innan resultatet sammanfattas och disku-
teras, finns det anledning att uppmärksamma Jenny Bergqvists betydelse för 
organiseringen av den svenska georgismen eftersom detta ger rörelseentre-
prenörernas strävanden en tydlig genusdimension. Denna dimension bör 
man inte ignorera om en god bild skall ges av organiseringsprocessen.  

Som framkommit: Jenny Bergqvists roll i det organisatoriska arbetet var 
central. I de tidigare knapphändiga redogörelserna över den svenska geor-
gismen har hon endast skymtat i bakgrunden. Därför är det här viktigt att 
framhålla att Jenny Bergqvist var sin blivande makes jämlike. Ofta var det 
till och med hon som tog initiativ till att kontakta olika personer och det var 
hon, snarare än Johan Hansson, som utgjorde noden i det radikala nätverk 
de önskade ingå i. Men tiden var inte riktigt mogen för detta. Anders 
Larsson-Kilian kommenterade i ett brev till Harald Vadman i februari 1912 
Johan Hanssons återkommande sjukdomsperioder och Jenny Bergqvist 
Hanssons roll i rörelsen: 
 

Det är mycket tråkigt med Johan Hanssons sjukdom. Men vi få väl hoppas, 
att hans energi och hans arbetslust skall övervinna krisen. För jordvärde-
rörelsen är han omistlig, och jag ser ingen annan utsikt än en lång tids stilla-
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stående, om han skulle falla ifrån. Jenny är ju underbar, men hon är dock 
kvinna och har icke mannens auktoritet i en fråga som denna.188  
 

Just det faktum att Jenny Bergqvist Hansson var kvinna skulle därmed ha 
uppfattats som en försvårande faktor för mobiliseringen av en stark geor-
gistisk rörelse i Sverige. Men att hennes kön medförde svårigheter var inte 
något som hon själv gav uttryck för.189 
 
 
En organisat ion  förk laras   
 
Ekonomiska frihetsförbundets organisation var löslig. De enskilda med-
lemmarna skulle inte känna sig allt för bundna till rörelsens program-
punkter. I början betecknades det inte heller vara nödvändigt att bilda ett 
eget organisatoriskt nätverk med lokala föreningar ute i landet. Istället skulle 
förbundet verka genom redan etablerade organisationer. Dessa var avsedda 
att fungera som mobiliseringsstrukturer. Detta gav den georgistiska rörelsen 
i Sverige en egen karaktär som skilde den från de flesta andra rörelserna i 
samtiden. En möjlig förklaring till rörelsens organisatoriska karaktär kan 
sökas, vilket också gjorts, i rörelsens idéinnehåll. Här är det framförallt två 
aspekter som har framhållits, vilka skall utvecklas vidare i kommande 
kapitel.  

Den första aspekten är rörelsens kritik av det politiska systemet som 
påstods präglas av de politiska partierna i allt för stor utsträckning. Och i 
partierna var det partipiskan som bestämde, principerna hade övergivits för 
makten. Förbundet önskade framställa sig som partiernas motsats. Den 
egna rörelseorganisationen skulle förverkliga de demokratiska ideal som 
förbundet ville realisera i samhället som helhet.  

Den andra aspekten gäller föreställningen om att rörelsen inte hade någon 
egentlig kärngrupp. Den riktade sig inte till någon särskild grupp i samhället, 
då ju samtliga medborgare hade att vinna på att rörelsens reformkrav 
genomfördes. Rörelsen stod för rättvisa och inte kamp mellan olika 
intressen. Med den utgångspunkten fanns det inte heller någon anledning att 
bygga upp en egen fast organisation. Det var inte nödvändigt eftersom 
andra organisationer snart skulle bli varse det riktiga i att anamma rörelsens 
krav.  

                                           
188 Brev från Anders Larsson-Kilian till Harald Vadman 1912-02-05, Korrespondens allmän serie 
1912, EIa:9, Värmlands distrikt, IOGT, FAS. 
189 I brev till sin blivande make hävdade Jenny Bergqvist att det stöd och hjälp de fått av Harald 
Vadman i mycket var knuten till hennes egen person. Se Brev från Jenny Bergqvist till Johan 
Hansson 1908-08-05, privat förvar. 
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Den svenska georgismens organisatoriska uttryck framstår emellertid som 
motsägelsefullt. Samtidigt som den var löslig, vilket kan förklaras av rörel-
seideologin, var rörelsen centralstyrd. Det var några ledande personer, fram-
förallt Johan Hansson och Jenny Bergqvist Hansson, som bestämde 
rörelsens agenda. De var de professionella rörelseentreprenörer som på hel-
tid ägnade sig åt rörelsen. Medlemsbasen var svag. Kollektivt handlande 
utgjorde inte heller någon framträdande aspekt av medlemskapet vilket var 
mer anonymt. Detta hindrade inte makarna Hansson från att framställa sig 
som representanter för en bredare grupp människor i samhället. Den grupp 
som utgjordes av ”medvetna” människor som förstått värdet av jordvärde-
reformen. Resurserna för verksamheten hämtades utifrån. Något ekono-
miskt stöd från den tillbakadragna skaran medlemmar fick de egentligen 
aldrig. Om man använder en rörelseteoretisk terminologi kan organisationen 
därför karakteriseras som ”a professional social movement organization”. 
Den georgistiska rörelseorganisationen bär på de utmärkande dragen för 
denna typ av organisation.190 

Rörelsens idéinnehåll påverkade även rörelsens och rörelseorganisationens 
mobiliserande strategier. Vid sidan av kurser och möten av olika slag satsade 
man på att få ut egna skrifter och att erövra utrymme i pressen samt att 
arbeta genom redan existerande organisationer. Betecknande för rörelsens 
mobiliserande strategier var att de utgjorde försök att mobilisera uppifrån. 
Det handlade inte så mycket om att bygga upp en självständig och stark 
social bas för rörelsen som att på kort tid få med sig ledande nyckelpersoner 
och att skapa opinion för rörelsens idéer till reformer och förändringar av 
samhället. Att erövra kanaler ut i debatten i form av dagstidningar eller att 
försöka infiltrera levande organisationer blev på det sättet en genväg, som 
om tid inte fanns att bygga upp en egen stark rörelseorganisation. 

Den organisatoriska strukturen kan därmed förankras i rörelsens mål, 
projekt och ideologi. Men skulle man inte kunna se det hela på ett annat 
sätt? Kan inte andra faktorer bidragit till Ekonomiska frihetsförbundets 
struktur? Rörelsens avoga inställning till en organisation av samtida snitt kan 
ju till exempel ha varit ett retoriskt knep för att dölja ett organisatoriskt 
misslyckande. Det kan ju också ha varit så, och det ligger kanske nära till 
hands, att rörelsens organisation snarare handlade om tvingande 
omständigheter än fritt val. Arbetarrörelsens och nykterhetsrörelsens domi-
nerande position bland de samhällsskikt som även den georgistiska rörelsen 
riktade sig till lämnade kanske inte utrymme för en egen decentraliserad 

                                           
190 Typiskt för denna typ av organisation är bland annat att de ledande är mer eller mindre 
professionella, att man förlitar sig på resurser utifrån och att medlemsbasen är svag och passiv. 
della Porta & Diani, s. 145 f. 
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rörelseorganisation. I slutändan handlar det ändå om teorins och praktikens 
samverkan.  
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Kapitel 6 
 
 
 

Att bygga ett rättfärdigt samhälle 
Den svenska georgismens rörelseideologi 

 
 

Rörelseideologin är det projekt omkring vilket en rörelse samlas. Det är den 
som ger rörelsen dess substans och avgränsar den från andra rörelser. Ett 
framträdande och viktigt drag hos rörelseideologin är tidsdimensionen. 
Samband etableras nämligen i rörelseideologin mellan historien, nuet och 
framtiden. Den kritik som rörelsen riktar mot samtiden finner sin förklaring 
i historien, samtidigt som framtiden, men också historien, får legitimera de 
reformer som rörelsen verkar för i nutiden. Rörelseideologin skulle därför 
kunna betraktas som en förklarande berättelse. Den talar på så väl indi-
viduell som kollektiv nivå om vem man är, var man kommer ifrån, vart man 
är på väg samt hur man skall ta sig dit.  

Rörelseideologin är inte statisk utan stöps hela tiden om. Kraften till 
denna process hämtas från interaktionen mellan rörelsens anhängare och 
dess ledarskikt, samt från konfrontationen med den omgivande samhälleliga 
kontexten. I fallet med den georgistiska rörelsen läggs, av skäl som fram-
förts i det inledande kapitlet, stor vikt vid de inom rörelsen ledande 
personernas arbete, åsikter och idéer kring frågan om rörelseideologi.  
 
 
Småbrukare ,  rät tsdemokrater  och  paras i ter  
 
Den svenska georgistiska rörelsen var i många avseenden påverkad av den 
danska. Så också i avgränsandet av ett vi och ett dem. I Danmark hade geor-
gisterna lyckats vinna småbrukarnas förtroende. De danska husmännens 
stöd för Henry Georges idéer manifesterades i den så kallade Köge-resolu-
tionen från 1902 där man bland annat ställde sig bakom kravet på jord-
värdereform.1 Med det danska exemplet som förebild framträdde även i 
Sverige småbrukarna som en möjlig målgrupp för rörelsen och som 
utgångspunkt för konstruktionen av ett rörelse-vi. Detta framkommer i 
breven mellan de blivande makarna Hansson under åren 1907-08. I de tidiga 

                                           
1 Elvander, ”Danmarks Retsforbund”. 
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diskussionerna kring möjligheten att grunda en organisation påpekade Jenny 
Bergqvist att de inte skulle komma någon vart utan småbrukarnas stöd. Det 
var ju också för att erhålla detta de vände sig till Rösiö våren 1907.2 När väl 
Ekonomiska frihetsförbundet hade bildats i mars 1909 ägnades små-
brukarna särskild uppmärksamhet. Ett återkommande ämne för artiklar i 
Budkavlen var de påstådda positiva effekterna en jordvärdereform kunde få 
för dem.3 Det sades att endast de privilegierade grupperna, de som försörjde 
sig på andras arbete, skulle drabbas negativt av reformen. Och till skillnad 
från till exempel kapitalister exploaterade inte småbrukare andra människor, 
utan levde på de produkter som de själva hade arbetat fram.4 

Tullar och indirekta skatter sades endast gynna de icke arbetande 
grupperna i samhället. Tullarna var, enligt förbundets agitator Gustaf 
Johanson, djupt orättvisa. De innebar att orättmätiga inkomster skapades åt 
vissa, medan småbrukarna som själva arbetade förlorade på dem. 
 

Vi som sträva i vårt anletes svett ute på de vida slätterna eller bland höjder 
och dalar, vi som genom mängden av indirekta skatter få bära huvud-
bördan av samhällets utgifter och icke ens få behålla vårt arbetes lön oaf-
kortad för dessa tullarnas skyddslingar.5 

 
Johanson målade på detta sätt upp en bild av samhället som bestående av 
två motsatta grupper: de som arbetade och de som inte gjorde det. Han 
gjorde en poäng av att jordvärdeavgiften gynnade den flitige småbrukaren 
framför den late. Var det så att man genom hårt arbete, genom gödsling 
eller genom andra jordförbättringsmetoder lyckades öka jordens avkastning 
och därmed också dess värde hade man rätt till hela överskottet. Detta fick 
inte beskattas menade Johanson. Den arbetsskygge fick stå sitt kast.6 
Johansons argumentation var självklar utifrån rörelsens naturrättsliga po-
sition. 

                                           
2 Se också Brev från Jenny Bergqvist till Johan Hansson 1907-04-27. Privat förvar. Drygt ett år 
senare när det var dags för nästa organiseringsförsök återkom Johan Hansson till småbrukarna, 
men denna gång framhöll han också lantarbetarnas roll. Se Brev från Johan Hansson till Jenny 
Bergqvist 1908-06-21, Privat förvar. 
3 Se till exempel Kristen Bjerring, ”Jordvärdereformen och småbruksintresset”, Budkavlen, 1910: 
1-2, s. 5-10; Gustav Johanson, ”Småbrukets livsintresse”, Budkavlen, 1910:1-2, s. 15-19; Anders 
Larsson-Kilian, ”Småbrukarnes skatteprogram”, Budkavlen, 1910: 1-2, s. 19 f.; Johan Hansson, 
”Ekon. frihetsförbundet och småbruket”, Budkavlen, 1910:4, s. 52-57; I samband med förbundets 
första stämma skickades också ett manifest till småbrukarna se ”Manifest till småbrukarna”, Bud-
kavlen, 1910:11, s. 188; ”Jordvärdeavgift och skattefrihet”, Budkavlen, 1911:4, s. 49. 
4 Detta är resonemanget i till exempel Hansson, Från herrgårdar till småbruk, s. 82.  
5 Gustav Johanson, ”Småbrukets livsintresse”, Budkavlen, 1910: 1-2, s. 17. 
6 Ibid. 
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Småbrukaren och jordbrukaren framträdde även som bärare av en särskild 
kvalitet, vilken hade sin källa i arbetet med jorden. Detta sades nämligen 
fostra den jordbrukande så väl andligt som fysiskt. 
 

Framgången i hans verksamhet beror icke blott af den mängd fysisk och 
andlig kraft, som han offrar, utan äfven och möjligen i lika hög grad på den 
omsorg, vi kunna äfven säga på den kärlek, som han är i stånd att lägga 
däri.7 

 
Det var på landsbygden och inte i städerna som det främsta stödet för jord-
värdereformen återfanns påstod Johan Hansson. Där levde sunda och 
vakna människor. Småbrukaren tonade fram som landsbygdens eller egent-
ligen hela samhällets framtida elit. Småbrukaren var driftig. Han, för det var 
just en han, handlade och tänkte självständigt. Det var något som höjde 
honom över stadens och industrins arbetare. 
 

Vår småbonde rör sig icke hastigt, men han är trygg och tillförlitlig, och 
han har vyer. Han ser. Blicken är inte skymd av en sotig, nervretande om-
givning. Han har vid utsikt och hans oberoende ställning, hans känsla av att 
vara sin egen, att för sitt uppehälle närmast lita på sig själv, skapar en grund 
för hans karaktär, som man ej finner hos lönearbetets slavar.8 

 
Hansson hävdade också att de mindre jordbrukarna hade större fallenhet 
för att förstå innebörden i moralisk rätt, eftersom de var sina egna arbets-
givare och inte dagligen involverade i klasskampen. Det var en fördel då 
klasskampen som intressekamp annars ansågs fördunkla rättsuppfatt-
ningen.9 I Budkavlen var det sålunda närmast odalbonden som tonade fram i 
texterna.10 

Småbrukarna var nu inte de enda som betraktades som en potentiell bas 
för den georgistiska rörelsen. Stor öppenhet visades också landsbygdens 
obesuttna arbetare och industriarbetarna i städerna. I sin genombrottsbok 
Från Herrgårdar till småbruk vände sig Johan Hansson till lantarbetarna och 
särskilt till dem som arbetade vid något av de större godsen i södra Sverige. 
Han diskuterade i boken hur deras situation skulle kunna förbättras. För 
dem var inte den traditionella fackliga kampen att rekommendera. Medlet 
för att ge lantarbetarna en drägligare tillvaro var istället att införa jord-

                                           
7 Hansson, Från herrgårdar till småbruk, s. 38 f. 
8 Johan Hansson, ”Småbondens uppgift i samhället”, Budkavlen, 1911:7, s. 120. 
9 Johan Hansson, ”Klasskampen”, Budkavlen, 1912:11, s. 222. 
10 Sverker Sörlin, ”Bonden som ideal”, i Bonden i dikt och verklighet, Bo Larsson (red.) (Stockholm, 
1993). 
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värdeavgiften. Den skulle skapa förutsättningar för lantarbetarna att bli egna 
småbrukare.11  

Även arbetarna i städerna uppmärksammades som en möjlig målgrupp 
och som en del i konstruktionen av ett rörelse-vi, av en kollektiv identitet. 
Hansson påpekade att arbetarna i städerna skulle tjäna på jordvärde-
reformen. Den stora inflyttningen till städerna, som var en effekt av svårig-
heterna att få tillgång till egen jord på landsbygden, hade skärpt kon-
kurrensen om arbetstillfällena och därmed hade lönerna pressats ned. Han 
menade att lönerna skulle öka om konkurrensen om arbetstillfällena 
minskade.12 Idén väcktes också om att bönder och arbetare tillsammans 
kunde utgöra grunden för ett enda stort folkparti. Carl Lindhagens anslut-
ning till socialdemokratin 1909 uppfattades av Hansson som en öppning 
och ett steg i den riktningen. 
 

När allting kommer omkring är kanske ingenting lyckligare för vårt sociala 
liv än bondeinvasionen i arbetarpartiet. Lindhagen har här som på många 
andra områden letts av en riktig känsla när han med sådan brinnande iver 
velat förena jordens och fabrikernas barn i ett enda stort folkparti.13 

 
Vid sidan av ett socialt avgränsande vi framskymtade ett rörelse-vi som inte 
kunde kopplas till någon särskild grupp i samhället. Ett vi som var mer per-
sonligt, individuellt till sin karaktär och som hade bäring på individens etiska 
skolning och medvetenhet. Detta vi fanns med redan från början men blev 
allt mer framträdande i samband med att Ekonomiska förbundet bytte 
namn till Förbundet för Rättsdemokrati och den agrara profilen tonades 
ned. Detta vi var rättsdemokraten. 

Nils af Ekenstam, vegetarian och teosof från Lund, som blev rörelseorga-
nisationens tredje ordförande, menade att rättsdemokrater återfanns bland 
samtliga samhällsklasser och inom alla partigrupper.14 De var ett renande 
salt som förenades i sin kamp för rätten och rättvisan. 
 

                                           
11 Johan Hansson, Från herrgårdar till småbruk, s. 76. 
12 Detta är temat i Johan Hansson, Flykten från landet och den industriella arbetarfrågan (Stockholm, 
1907). 
13 Johan Hansson, ”Klasskampen”, Budkavlen, 1912:11, s. 222.  
14 I breven mellan makarna Hansson framskymtar att teosofer gärna sökte sig till förbundets 
expedition vid Tunnelgatan 19B i Stockholm för att besöka deras vän Boberg. Denne fungerade 
som allt i allo på expeditionen och var teosofiskt intresserad. Brev från Jenny Bergqvist Hansson 
till Johan Hansson 1910-11-27, privat förvar. Nils af Ekenstam gav ut en teosofisk broschyr där 
Förbundet för Rättsdemokratis emblem var tryckt på titelsidan. Nils af Ekenstam, Några strids-
frågor inom teosofiska samfundet: De s.k. Biaktiviteterna och T. S. Esoteriska skolan och T. S. Ockultismen 
(Lund, 1923). 
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De arbeta målmedvetet och fritt i utvecklingens tjänst och känna detta 
såsom en inre plikt. De se i det rätta en bärande kulturfaktor av högsta 
värde och hålla före, att allt vrångt bär inom sig fröet till ofärd. I gångna 
tiders missbruk av makt se de orsakerna till mycket ännu bestående social 
orättfärdighet. Och de känna ett behov att i sin tid göra en insats för att 
lyfta vårt samhällsliv ur fördomar och försoffning upp till ett vaket och 
vidhjärtat kulturliv på rättfärdighetsgrund.15 

 
Rättsdemokraten var driven av en inre kraft, som av ett kall, och hans 
uppgift var att gå före och visa vägen till fred och rätt.16 Torsten Ohlsson, 
som under världskriget kom att bli en av de mer tongivande i rörelseorgani-
sationens tidskrift, menade att det vid kriser för kulturen, när själva livs-
nerven var hotad, alltid uppstod grupper som försökte vända utvecklingen. 
Dessa föregångsmän hade funnits i alla tider och lite spefullt kommit att 
kallas för utopister.17 Ohlsson sade det inte rent ut men det var uppenbart 
att just anhängarna till den egna rörelsen kunde räknas till denna kategori. 

Rättsdemokratens uppgift var således att ta täten och visa vägen. Denna 
för en social rörelse inte helt ovanliga självbild deklarerades redan i Ekono-
miska frihetsförbundets programförklaring, som infördes i Budkavlens första 
nummer. 
 

Men då vi se vår huvuduppgift i att bland folket väcka till liv nya och mera 
korrekta föreställningen om statens rätta funktioner och den enskildes 
rättigheter och plikter som statsmedlemmar; då vi vilja rycka upp den 
ingalunda döda, men slumrande och omtöcknade rättskänslan och ämna 
sprida mera ljus över den moraliska rättens idé och krav…18 

 

                                          

Motståndarna, dem, var de privilegierade grupper i samhället som drog 
fördel av att ”rätten” inte var den samhällsorganiserande principen. När 
Johan Hansson pekade ut dem som skulle drabbas av jordvärdeavgiften 
uppmärksammade han de egenskaper som gjorde just dessa grupper i sam-
hället till rörelsens främsta motståndare. 
 

Blott parasiterna på samhällskroppen, samhällets drönare, de icke arbetande 
jordägarne och penningmatadorerna komma ekonomiskt att lida däraf. De 
förlora nämligen betydande delar af sina räntor, förlora en del tillfällen att 
rikta [sic] sig på sina arbetande medmänniskors bekostnad.19 

 

 
15 Nils af Ekenstam, ”Till dem som förstå”, Rättsstaten, 1915:1, s. 1. 
16 Nils af Ekenstam, ”Några riktlinjer för vårt fortsatta arbete”, Rättsstaten, 1917:1-2, s. 29. 
17 Torsten Ohlsson, ”Vägen till internationell rättsordning”, Rättsstaten, 1916:2-3, s. 43. 
18 Johan Hansson, ”Lönar det sig?”, Budkavlen, 1909:1, s. 2. 
19 Hansson, Från herrgårdar till småbruk, s. 82. 
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Gustaf Johanson riktade sitt missnöje mot samma grupper. Det var gross-
handlare, godsägare och aktieägare och alla de andra vilka skott sig på 
tullarna man vände sig emot. Johanson hävdade att tullivrarna lyckats få 
småbrukarna att ställa sig bakom tullar genom att sätta dem samma i ett 
fosterländskt ljus. Intressant är också att Johanson i detta sammanhang 
målade upp ett spänningsförhållande mellan de större och de mindre jord-
brukarna. Han påstod att tullarna gynnade storbruket på småbrukets 
bekostnad. Småbrukarna var nämligen i stor utsträckning beroende av att 
köpa de större jordbrukarnas dyra spannmål.20 Spannmålen var i sin tur dyr 
eftersom dess pris bestämdes av tullarna på den utländska spannmålen. 
Johansons ambition – att skilja mellan större och mindre jordbrukare – kan 
tolkas som ett försök att peka på småbrukarnas gemensamma intresse. Han 
avgränsade rörelsens målgrupp, vilket borde ha skapat bättre förutsättningar 
för att föda en kollektiv identitet. När man lyfte fram småbrukarna i motsats 
till de större jordbrukarna öppnades möjligheten att trovärdigt argumentera 
för betydelsen av att etablera ett nära samarbete mellan de mindre jordbru-
karna och arbetarna.  

Skriftställaren Algot Ruhe förde i Rättsstaten ett resonemang som kan 
relateras till diskussionen kring rörelsens vi och dem. Enligt Ruhe fanns det 
två skilda människotyper i samhället. Å ena sidan de som gick genom livet 
utan att egentligen tänka så mycket på vad som låg bakom den verklighet 
som de själva levde i. Å den andra de, vilka med nyfikenhet och med ett 
vetenskapligt betraktelsesätt försökte tränga bakom de ting som sinnena 
registrerade. Rörelsens vi hörde – eller borde i alla fall höra – till den senare 
kategorin. Ruhe såg emellertid inget egentligt problem med att det fanns de 
som tog verkligheten för vad den synes vara, utan att ägna så mycket tid åt 
grubblerier. Till denna grupp kunde majoriteten av medborgarna räknas. 
Problem uppstod bara om dessa människor fick ett alltför stort inflytande i 
samhället. 
 

Fatalt är emellertid att människor av denna art i egenskap av medborgare 
äger ett inflytande, som i hög grad påverkar de historiska händelsernas gång 
och ger samhällslivet sin prägel. En stor del av nutidens förbryllande elände 
och betungande missförhållanden beror tvivelsutan på att så mycket eko-
nomisk och politisk makt vilar hos naiva realister. Deras etik är jagisk till 
brottslighetens gräns, deras konst är förströelsen [---] Och är deras politik 
konservativ eller revolutionär, gör detsamma, det är dock en klasspolitik.21 

 

                                           
20 Gustaf Johanson, ”Småbrukets livsintresse”, Budkavlen, 1910:1-2, s. 15 ff. 
21 Algot Ruhe, ”Sanning och rätt från pragmatismens ståndpunkt”, Rättsstaten, 1916:1, s. 2. 
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Motståndarna, eller dem, var sålunda de som i någon form bedrev klass-
kampspolitik och då spelade det mindre roll om de tillhörde den politiska 
vänstern eller högern. Det var deras låga moraliska standard i allmänhet som 
i mycket kunde förklara de missförhållanden som fanns i samhället, hävdade 
Ruhe.22 Med Ruhes elitistiska position var det endast de som trängt bakom 
tingen och sett ljuset som skulle ges möjlighet att leda samhället och prägla 
dess utveckling. 
 
 
Histor ien  och  nuet  
 
Decennierna efter sekelskiftet 1900 var georgismen närmast att betrakta 
som nordisk. I den svenska organisationens tidskrift medverkade regel-
bundet representanter för rörelserna i Danmark och Norge, men också 
Finland. Ett exempel på detta är att författaren och förgrundsfiguren för 
den norska georgistiska rörelsen Arne Garborg senhösten 1911 presen-
terade en artikel i Budkavlen där han anlade ett historiskt perspektiv på 
utvecklingen av samhällets politiska representation.23 Garborg gjorde i 
artikeln klart att frihet i egentlig mening inte existerade i samtiden. Det var 
partierna som styrde. De enligt hans förmenande alltför vanliga parti-
politiska stridigheterna liknades, något drastiskt kan tyckas, vid de 
inbördeskrig som blossat upp tidigare i historien. Garborg påstod att den 
politiska kampen påminde om krig eftersom man även här kunde tala om 
”segrar” och om ”nederlag”. I de första, tidiga samhällena hade däremot alla 
samhällets medlemmar tagit del i beslutsfattandet, påstod Garborg. På 
tingen hade man mötts och där hade det funnits möjlighet för alla och envar 
att uttrycka sin uppfattning. Denna styrelseform var en förutsättning för att 
överleva den dagliga kampen för tillvaron. Sedan dess hade utvecklingen 
gått framåt på vissa områden medan den stått stilla på andra. På det sociala 
området fanns det till och med anledning att återvända till de förhållanden 
som gällt vid ett mer ursprungligt tillstånd. Det var också något man i 
praktiken var tvungen till om man inte skulle få uppleva att samhället rasade 
samman. Den direktdemokratiskt influerade så kallade kvalitetsmetoden 
representerande ett försök att anpassa de ursprungliga styrelseprinciperna 
till moderna förhållanden. Genom denna metod skulle individen bli 

                                           
22 Ibid. 
23 Den georgistiska rörelsen i Sverige var, som framkommit i tidigare avsnitt, mycket medveten 
om den debatt som fördes i andra länder som USA, England och Tyskland. Men framförallt 
etablerades ett mycket nära samarbete med den danska rörelsen. Johan Hansson växlade flitigt 
brev med företrädare för rörelsen i Danmark. Det fanns också kontakter med den norska jordre-
formrörelsen. Arne Garborg deltog till exempel vid något tillfälle på förbundets årsstämma. 
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medborgare på riktigt och kunna utse verkliga representanter för folket 
istället för att rösta på partier, menade Garborg.24 

Den georgistiska rörelsens förklaring till samtidens missförhållanden var 
historiskt förankrad. Ofta var den underförstådd, men vid något tillfälle gav 
Johan Hansson explicit uttryck för den. De utländska exemplens makt var, 
som påpekats tidigare, stor för Hansson och så även i detta fall. När han 
redogjorde för den historiska utvecklingen tog han sin utgångspunkt i 
Tyskland och framförallt i England. Utvecklingen där betraktades som ett 
förebud för vad som skulle kunna komma att hända i Sverige. Rötterna till 
samtidens problem stod att finna i 1400- och 1500-talen, hävdade Hansson. 
Redan vid den tiden hade vissa grupper i samhället börjat erövra monopol 
över jorden. Handelns utveckling hade medfört att arrendatorerna trängts 
bort från jorden. De hade då tvingats söka sig en annan utkomst, vilken de 
företrädesvis funnit som arbetare i en urban miljö. Följden av denna 
utveckling hade blivit att den inhemska marknaden – landsbygden – för-
svagats och att industrin fått svårare att avsätta sina varor. Mellan stad och 
land hade en obalans vuxit fram, vilket inneburit att situationen blivit 
mycket svår för 12-13 miljoner av den engelska befolkningen. Hansson 
fruktade att Sverige skulle följa i Englands fotspår.25 
 
Rörelsens historiska samhällsbeskrivning var intimt förknippad med dess 
samtidskritik. Den svenska georgistiska rörelsen verkade inom så väl ett 
civilisationskritiskt som ett kulturkritiskt fält. Det dominerande temat inom 
det förra fältet var relationen stad-land, medan den upplevda bristen på 
samförståndsanda i samhället präglade det senare fältet. 

Rörelsens civilisationskritiskt inspirerade samtidskritik visade sig bland 
annat i den avvaktande hållning de ledande i rörelsen intog till det allt mer 
urbaniserade och industrialiserade samhället. Inom rörelsen var man ense 
om att roten till i princip samtliga av samtidens problem stod att finna i 
obalansen mellan stad och land, mellan industri och jordbruk. I England 
hade utvecklingen gått längst, menade Johan Hansson. Där var tre fjärde-
delar av befolkningen beroende av industrin och det hade fått konsekvenser 
för landets försörjning. England hade tvingats börja importera livsmedel.26  

                                           
24 Arne Garborg, ”Partistyrelse och folkstyrelse”, Budkavlen, 1911:10-11, s. 207 ff. Johan 
Hanssons bild av styrelseformernas utveckling genom historien sammanföll till stora delar med 
Garborgs. Även Hansson påstod att det var på stämman, där alla människor hade möjlighet att 
delta, som de viktiga besluten fattades i de tidiga samhällena. Se Hansson, Värklig själfstyrelse,      
s. 8 f. 
25 Hansson, Krigen och pengarnes världskamp, s. 25-29. Se också dens., Flykten från landet, s. 7 ff.; 
Sophus Berthelsen, ”Jordfrågan genom tiderna”, Rättsstaten, 1916:1.  
26 Hansson, Krigen och pengarnes världskamp, s. 28. 
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Georgismen var fysiokratisk. Detta förklarar varför det betraktades vara 
så viktigt att uppnå en balans mellan stad och land. Rörelsens ledande ville 
placera rörelsen i den fysiokratiska traditionen vars rötter återfanns i 1700-
talets Frankrike.27 Med fysiokratismen blev naturresurser, som jorden, 
skogen och vattnet, samhällsekonomins fundament. I Från herrgårdar till 
småbruk skrev Johan Hansson: 
 

Det är tillräckligt att fästa uppmärksamhet på den utomordentligt 
betydelsefulla roll, som jorden spelar i samhället. Det är blott en enkel 
sanning, att det är omöjligt för människorna att bo och arbeta, att öfver-
hufvud existera utan på jordytan, att vi icke äga något annat förråd än 
jorden, hvaraf vi kunna hämta materialet till våra otaliga olika slag af 
förnödenheter. Jorden utgör grundvalen för all tillvaro och källan, hvaraf all 
förmögenhet måste hämtas.28 

 
Den fysiokratiska positionen genomsyrade också Ekonomiska frihetsför-
bundets program och formulerades explicit i programmet för Förbundet för 
Rättsdemokrati.29 Där stod: 
 

För att kunna förvärva sitt livsuppehälle och ännu mer för att vara något så 
när viss om rimligt vederlag för utfört arbete är det ett villkor, att männi-
skan icke utestänges från naturen – jorden i dess vidsträcktare ekonomisk 
bemärkelse. Ty denna är ej blott den oundgängliga arbetsplatsen, den är 
även förrådskammaren, varifrån allt måste hämtas.30 

 
Ur den fysiokratiska hållningen följde föreställningen om jordbruket som 
samhällets primära näring. Ett av rörelsens huvudmål var ju också att med 
hjälp av jordvärdeavgiften bereda dem som önskade möjlighet att livnära sig 
som småbrukare. Den första punkten på det politiska arbetsprogrammet för 
Förbundet för Rättsdemokrati löd följaktligen: 
 

Varje svensk medborgare tillförsäkras rätt att på begäran så långt ske kan av 
det allmännas jordtillgångar få sig anvisad ett tilltäckligt stort område för 
förvärvsplats och bostad för sig och för sin familj mot skälig avgift.31  

 

                                           
27 Om att de såg sig själva som en del av den fysiokratiska traditionen, se Hansson, Krigen och 
pengarnes världskamp, s. 28; se också bilaga till MAk 1914:176, s. 12. I samband med diskussionen 
kring förbundets ombildning lär namnet ”Nyfysiokrater” ha varit påtänkt. Karl Elander gick 
emot detta förslag eftersom han trodde att ingen visste vad det stod för. Karl Elander, ”Förslag 
om ändringar av förbundets namn”, Budkavlen, 1911:8, s. 151. 
28 Hansson, Från herrgårdar till småbruk, s. 42. 
29 ”Förbundet för rättsdemokrati”, Rättsstaten, 1914:2, s. 36. 
30 Ibid. 
31 Ibid., s. 41. 
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I rörelsens texter visades stor tilltro till småbruket som produktionsform 
och kraft i samhällsekonomin. Argumentationen kring jorden var natur-
rättsligt grundad. Alla människor var födda lika, alla hade samma rättigheter 
som individer och en av dessa var rätten till jord. Det var därför man vände 
sig så starkt emot jordspekulation då detta var spekulation i något som 
egentligen tillhörde samtliga medborgare. Rörelsens inställning till ägande av 
naturresurserna blev dock något ambivalent. Man ville inte avskaffa jord-
ägandet som institution. Men man ville justera dess innebörd eftersom 
exklusiv äganderätt till jorden ju sades inkräkta på människans medfödda 
naturliga rättigheter.32  

Ett inslag i civilisationskritiken var ifrågasättandet av samtidens ekono-
miska system, närmare bestämt kapitalismen och marknadsekonomin. Plan-
hushållning betraktades emellertid inte på något vis som en lösning. 
Rörelsen verkade inom en liberal tradition och var därför snarare kapitalist-
kritisk än anti-kapitalistisk. Motståndet gällde inte principerna utan tillämp-
ningen. Samtidens ekonomiska system gjorde det möjligt för vissa att leva 
på andra människors arbete, påstods det. Detta var inte ett naturligt till-
stånd, utan resultatet av ekonomisk lagstiftning.33 Johan Hansson skilde i 
detta sammanhang mellan det goda kapitalet, vilket innehavaren själv 
genererat genom eget arbete, och det onda som hade sitt ursprung i 
särrättigheter, i lagar och förordningar som favoriserade vissa grupper i 
samhället. Felet var alltså inte kapitalismen som sådan utan det drag av 
monopolism som fanns inom den.34 De monopolistiska tendenserna skulle 
motarbetas. Det var anledningen till att kampen mot tullarna fanns högt 
uppe på rörelsens dagordning. Rörelsens och rörelseorganisationens eget 
ekonomiska alternativ var kooperation. Främjandet av kooperativ verk-
samhet fanns också med som en av fyra punkter på Ekonomiska frihets-
förbundets program.35 

Rörelsens kritik av industrin och det urbana tog sig indirekt uttryck i en 
mycket positiv beskrivning av tillvaron som småbrukare.36 Hansson påstod 
att övergången till en ensidig industriell näring skulle få negativa konse-
kvenser för medborgarnas fysiska och sedliga standard.37 Stadsbors 
moraliska utveckling var till exempel inte lika positiv som utvecklingen för 
                                           
32 Hansson, Från herrgårdar till småbruk, s. 42 ff. 
33 ”Trustväsendets grunder”, Budkavlen, 1910:3, s. 9.  
34 Johan Hansson, ”Striden mellan kapital och arbete”, Budkavlen, 1909:4-5, s. 60 f.; ”Georgeis-
mens förhållande till kapitalismen”, Budkavlen, 1913:5-7, s. 49-53. 
35 En kooperativt sammansluten småbrukarklass skulle kunna fungera som en möjlig marknad 
för industrins varor. Se Hansson, Krigen och pengarnes världskamp, s. 39. 
36 Se till exempel Hansson, Från herrgårdar till småbruk, s. 38 f. 
37 Om fördelarna med att arbeta med jorden och att småbruket verkade karaktärsdanande se 
Hansson, Krigen och pengarnes världskamp, s. 28. 
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dem som stannade kvar på landsbygden. Det var en slutsats Hansson sade 
sig kunna dra efter att ha studerat problemen med att bilda arbetarkolonier 
på den australiensiska landsbygden. Dessa hade misslyckats just på grund av 
att människor från städerna engagerats i projekten.38 

Rörelsens bild av det ursprungliga samhället färgades därmed av den civi-
lisationskritiska utgångspunkten. De ursprungliga, mer naturliga samhällena 
hade varit direktdemokratiska till sin karaktär. Ambitionen var att återskapa 
de relationer som funnits i dessa samhällen, i den mån det tycktes möjligt. 
Uppfattningen att övercivilisation var ett problem skymtas också i Hanssons 
påstående om att det visat sig enklare att införa jordvärdebeskattning i 
nybyggarsamhällena på den amerikanska kontinenten än på andra platser. I 
mindre samhällen framträdde nämligen reformernas effekter tydligare. 
Nybyggarsamhällena var egalitära. Människorna hade där ännu inte börjat 
tolerera att vissa tagit sig rätten att exploatera andras arbete och på det 
sättet, utan att själva arbeta, skapa sig en förmögenhet.39 Hansson verkar 
mena att nybyggarna var naturer fortfarande ofördärvade av civilisationen. 

Johan Hansson och Jenny Bergqvist samtalade inte bara offentligt om 
frågan kring boende och livsbetingelser, utan också privat, om det egna 
boendet. Jenny Bergqvist undrade om inte ett bättre hem för dem kunde 
skapas nära naturen.40 Den 28 mars 1907 skrev hon till sin blivande make 
om behovet av att upprätthålla de nära banden med naturen: 
 

För att något skall vara harmoniskt måste sambandet med ursprunget 
finnas kvar. Vi människor blir allt mindre harmoniska för att vi allt mera 
avlägsna oss från vårt ursprung naturen. [---] Naturen eller jorden är allas 
vår moder…41  

 
Bergqvist uttryckte tydligt sin ståndpunkt om deras framtida gemensamma 
hem. Det skulle finnas på landsbygden. Hon hade till och med en liten vad 
hon kallade egnahemsfond som var tänkt som grundplåt till ett gott 
boende.42 I ett brev beskrev hon rörande sin och sin blivande makes 
påstådda förkärlek till kalla luftbad: ”Så roligt det skall bli sen att fostra våra 
barn till samma dyrkan för solen, luften och vattnet. Och jorden det får jag 

                                           
38 Se till exempel Johan Hansson, ”Sydaustraliens arbetarkolonier III: Kommunistiska 
experiment i Sydaustralien”, Kooperatören 1909:3, s. 18 f. 
39 Johan Hansson, ”Moderna skattereformer i Kanada”, Budkavlen, 1912:5-6, s. 85. 
40 Johan Hanssons och Jenny Bergqvists brev skiljer sig från varandra. Den förre var mindre 
personlig och mer inriktad på att verka för ”saken”. I Jenny Bergqvists brev var också det civili-
sationskritiska draget mer framträdande. 
41 Brev från Jenny Bergqvist till Johan Hansson 1907-03-28, privat förvar. 
42 Pengarna användes för att finansiera resan till England sommaren 1907. Brev från Jenny 
Bergqvist till Johan Hansson 1907-09-19, privat förvar. 
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ej heller glömma.”43 Sommaren 1907 besökte Jenny Bergqvist England och 
London. Hennes möte med den stora staden blev en chock. Det var så 
smutsigt i London att hon sade sig vara förvånad över att hon inte blivit 
sjuk.44 I ett brev till Hanssons mor, Karna Bengtsson, liknade hon oväsen-
det i London vid ett getingbo.45 Vid ett annat tillfälle uttryckte hon sin för-
tjusning över tonen i Karl-Erik Forsslunds genombrottsbok Storgården, i det 
att hon delade bokens avståndstagande inför staden.46 Hos Jenny Bergqvist 
kan man därmed privat notera en klar civilisationskritisk inställning, vilken 
hon även gav uttryck för som skribent.  

Hos den samtida livsreformrörelsen fanns tanken på sambandet mellan en 
inre och en yttre reform. Den tyske forskaren Wolfgang Krabbe har, som 
framkommit i kapitlet kring den svenska livsreformrörelsen och vege-
tarianismen, delat upp den tyska livsreformrörelsen i två olika kategorier, i 
en inre och i en yttre krets. Rörelser i den inre kretsen satte reformeringen 
av den enskilde individen absolut främst, medan rörelser i den yttre kretsen 
även framhöll behovet av att förändra de samhälleliga strukturerna. Denna 
tankekonstruktion återfanns hos Jenny Bergqvist som menade att det 
existerade ett band mellan det inre och det yttre, mellan individens och sam-
hällets hälsa. Förebilden borde i båda fallen vara naturen och de lagar som 
gällde där. Detta var idéer hon utvecklade i två artiklar, först införda i 
IOGT:s ungdomsförbunds tidskrift Unga Tankar hösten 1908. Rubriken på 
båda artiklarna var: ”Tillbaka till naturen!”. Den första artikeln behandlade 
vegetarianism medan den andra rörde georgism. Hon betraktade dessa två 
läror som parallella. Vegetarianismen och georgismen förenades i idén om 
det naturliga som en riktig norm. De sjukdomar som drabbade människan 
var en konsekvens av att man bröt mot naturlagarna, något som vege-
tarianerna hade förstått. Människan var en del av naturen och kunde därför 
inte stifta sina egna lagar. Samma villkor gällde för henne som för alla andra 
varelser. En bättre eller fullkomlig hälsa kunde bara åstadkommas om man 
återvände till naturen.47 

Om vegetarianismen handlade om att den enskilda människan skulle följa 
naturens lagar och återvända till sitt ursprung menade Bergqvist att geor-
gismen pekade mot samma process, men på ett annat plan. Hon skrev: ”Är 
                                           
43 Brev från Jenny Bergqvist till Johan Hansson 1908-05-06, privat förvar. 
44 Se Brev från Jenny Bergqvist till Johan Hansson 1907-10-31, privat förvar. 
45 Trädgårdsstaden Letchworth framställs som en kontrast till oväsendet i London. Brev från 
Jenny Bergqvist till Karna Bengtsson 1907-08-01, privat förvar. 
46 Brev från Jenny Bergqvist till Johan Hansson 1907-04-20, privat förvar. 
47 Jenny Bergqvist, ”Tillbaka till naturen! Vegetarism”, Unga Tankar, 1908:5, s. 4-7; dens., 
”Tillbaka till naturen: Georgeism”, Unga Tankar, 1908:9, s. 4 f. Artiklarna införde också i 
Kooperatören och i Glimten. Se här Jenny Bergqvist, ”Tillbaka till naturen! Vegetarism”, Kooperatören 
1908:18, s. 139 f. 
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vegetarismen läran om människans naturliga näring, så ha vi i georgismen 
eller jordvärdebeskattningen läran om samhällets naturliga näring.”48 Inkomster 
för samhället var som näring för kroppen. Men med samhällets utveckling 
tenderade behoven att öka och nya skatter söktes för att mätta dessa behov. 
Den enda rättvisa och naturliga skatten var jordvärdeavgiften eftersom 
andra skatter tenderade att slå fel. I England, där inflyttningen till städerna 
gått långt, hade en kraftig obalans uppstått mellan stad och land, vilken 
resulterat i svåra sociala problem, konstaterade hon. Allt detta var en konse-
kvens av att man hade slagit in på en onaturlig väg.49 Jenny Bergqvist 
menade dock att möjlighet att räta upp situationen fortfarande fanns. Åter-
vände man till naturen och bejakade dess givna lagar skulle individ så väl 
som samhälle hålla sig friska. Jenny Bergqvist förenade på detta sätt i sin 
egen person de två varianterna av livsreform, den inre och den yttre. Hon 
var ju så väl organiserad vegetarian som ledande kämpe för den georgistiska 
jordreformen.  

Johan Hansson var privat lite mer ambivalent. För egen del upplevde han 
det som en fördel att bo i staden. Där fanns det bibliotek som han så väl 
behövde.50 Samtidigt kunde han inte hålla sig från att uttrycka sin glädje 
över de naturliga dragen i trädgårdsstaden Letchworth eller fundera över 
möjligheten att delta i det koloniprojekt som Karl-Erik Forsslund och 
kooperatören Martin Sundell diskuterade sinsemellan. 51 
 
Den georgistiska rörelsen i Sverige rörde sig också på det kulturkritiska 
fältet. Den centrala punkten var där ett grundmurat avståndstagande från 
varje typ av klasskamp, vare sig den kom från höger eller vänster. Fejden 
mot denna samtidsanda utpekades också som en av Ekonomiska frihetsför-
bundets huvuduppgifter. Det deklarerades tidigt: 
 

Då våra strävandens betydelse för socialt samliv, framför allt vår avsikt att 
värka i den samhälliga rättvisans tjänst, framträda med växande styrka hart 
när varje dag som går, våga vi förutsätta anslutning och stöd från alla sam-
hällsklasser, från alla som fått blicken vidgad för klasskampens faror och 
missgrepp, för behovet av social etik såsom fast grund för vårt ekonomiska 
samhällsliv.52 

 
Här ges en tydlig inblick i rörelsens och dess organisations kulturkritiska 
perspektiv. Samtiden tolkades som en tid av klasskamp där den ena sam-

                                           
48 Jenny Bergqvist, ”Tillbaka till naturen: Georgeism”, Kooperatören 1908:27, s. 211. 
49 Ibid. 
50 Brev från Johan Hansson till Jenny Bergqvist 1907-05-17, privat förvar. 
51 Brev från Johan Hansson till Jenny Bergqvist 1907-06-21, privat förvar. 
52 Budkavlen, 1909:1, s. 1. 

 181   



 

hällsklassen stod mot den andra. Klasskampsträvandena hade legitimerats av 
Darwin, som i Hanssons tolkning menade att ”lifvets högsta lag är strid och 
kamp. Utan strid utåt och inåt ingen utveckling. Denna lag som först upp-
ställts som grundlag för biologien har senare äfven öfverförts på samhälls-
lifvets område.”53 Men detta var enligt Hansson en uppfattning baserad på 
ett missförstånd. Darwins idé om allas kamp mot alla i naturen var inte 
korrekt. Pjotr Kropotkins studier hade givit vid handen att istället samarbete 
och ömsesidighet var det dominerande draget hos naturen och det var detta 
snarare än kampen som var utvecklingens grundprincip.54 Det var ju också 
denna attityd som Hansson, men också andra i rörelsen, önskade skulle 
genomsyra det politiska livet. Om så blev fallet skulle det med ens bli 
möjligt att etablera en vilja att se bortom sina egna intressen för att istället 
kämpa för den objektiva rättens etablerande inom politiken. I det rådande 
politiska systemet var inte det fallet. Tvärtom gynnade systemet oppor-
tunister framför principfasta.55 

En annan förklaring till den tydligt kulturkritiskt färgade inställningen till 
klasskampen var den negativa attityden till det historiematerialistiska per-
spektivet. Både filosofen Severin Christensen, som var en centralgestalt 
inom den danska georgistiska rörelsen, och Johan Hansson betecknade 
historiematerialismen som deterministisk. De hävdade, utifrån en idealistisk 
historieuppfattning, att individen genom sina handlingar själv ägde möjlighet 
att påverka utvecklingen. Den materialistiska idén, som enligt dem innebar 
att medvetandet endast betraktades som en avspegling av de rådande sam-
hällsförhållandena, ställde de sig kritiska inför. Enligt deras uppfattning 
fanns det idéer som var eviga och konstanta, oberoende av tid och rum. 
Detta synsätt gick inte att förena med klassintressen, vilka stämplades som 
obeständiga och kortsiktiga.56 På denna punkt var rörelsens kritik mot 
socialdemokratin mycket skarp. När Johan Hansson hösten 1910 disku-
terade sin relation till socialdemokratin var det den aspekten som berördes. 
Han sade sig ta avstånd från klasskampsidén, om vilken han skrev: 
 

Den apellerar till instinkter i människonaturen av sämre kvalité. Den kan 
skapa åtskillig entusiasm inom egna läger. Men den entusiasmen är icke till-
förlitlig, icke ren, icke tillräckligt ädel, enär den grundar sig mera på makt och 
även särintressen än på objektiv rätt och allmän-intressen.57 

                                           
53 Hansson, Värklig Själfstyrelse, s. 10 f. 
54 Ibid., s. 11. 
55 Ibid., s. 14. 
56 Severin Christensen, ”Klassintressens och rättsidéers utsikter”, Budkavlen, 1909:4-5, s. 73. 
Severin Christensen, ”Utveckling och framåtskridande”, Budkavlen, 1910:3; Johan Hedström 
(Johan Hansson), ”Mera om materialistisk historieuppfattning och utveckling”, Budkavlen, 1910:3. 
57 Johan Hansson, ”Jordvärdereform och socialism”, Budkavlen, 1911:1-2, s. 19. 
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Problemet var också att klasskampsidén legitimerade ett motsvarande 
agerande hos de privilegierade. Helt otroligt vore det ju inte om de som 
tidigare haft sämre ställt bytte sida när de väl fått det lite bättre, påstod 
Hansson.58 Häri låg en viktig förklaring till arbetarrörelsens kamp. Den hade 
visserligen uppstått som en kamp för det egna intresset, men också som en 
vedergällning för den egoistiska klasskamp som tidigare förts av de 
storborgerliga grupperingarna i samhället.59 Trots att Hansson visade viss 
förståelse för arbetarrörelsen var det en mörk bild han gav av marxisten. 
Moralisk rätt påstods vara något okänt för denne. 
 

Han [marxisten] påstår alldeles motsatsen. Han skapar vid behov en egen 
”rättvisa”, en rättvisa som motsvarar hans egna klass-intressen – just som 
den privilegierade överklassen förstått att göra. Själva begreppen moral och 
rättvisa behandlas oftast med förakt av den klasskampstroende.60 

 
Klasskampen borde underkastas de eviga och konstanta lagar som fanns på 
det sociala området. Vederlagsprincipen var en sådan, vilken innebar att 
individen skulle få ut av kollektivet precis vad denne själv bidragit med till 
detsamma. Vederlagsprincipen var georgisternas definition av social rättvisa 
och den princip som enligt dem skulle reglera det sociala samhälleliga livet.61 
 
 
Stad  och  land  b inds  samman 
 
Utgående från rörelsens civilisationskritik, som förankrades i teman som 
obalansen mellan stad och land och naturresursernas roll i det ekonomiska 
systemet, samt i kritik mot det sätt varpå kapitalismen och marknads-
ekonomin fungerade, formulerade rörelsen en vision av ett bättre framtida 
samhälle. Visionen erhöll formen av ett pastoralt ideal. 

I broschyren Krigen och pengarnes världskamp pekade Johan Hansson mot ett 
framtida samhälle där småbruket erövrat en framträdande roll och där små-
brukarna genom kooperativt samarbete lyckats konkurrera ut de större 
jordbrukarna.62 Föreställningen om det framtida Sverige som ett småbrukar-
land presenterades redan i Från herrgårdar till småbruk där Hansson i slutet av 

                                           
58 Ibid., s. 19 f. 
59 Johan Hansson, ”Klasskampen: Dess styrka och svagheter. Håller den på att övervinnas?”, 
Budkavlen, 1912:11, s. 219.  
60 Ibid., s. 220. 
61 Se till exempel Ekonomiska frihetsförbundets flygblad n:r 9, s. 3. Vederlagsprincipen lyfts också fram 
i första stycket i Förbundet för Rättsdemokratis program. Se ”Förbundets för Rättsdemokrati 
politiska arbetsprogram”, Rättsstaten, 1914:2, s. 41. 
62 Hansson, Krigen och pengarnes världskamp, s. 39. 
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boken beskriver vad som skulle hända ifall de av honom förslagna 
jordreformerna genomfördes. 
 

Som en framtidssyn ser jag ett Sverige, tätt bebyggdt med smågårdar, 
omgifna af rika, dubbelt gifvande fält och trädgårdsland, dem intresserade 
och lefnadsmodiga män och kvinnor gemensamt odla och där nu 
försummade binäringar blifvit starka ekonomiska stöd. 

Det är ej längre hemska, ödsliga, ofta vattensjuka vidder, som skrämma 
bort människorna till de vänliga städerna med de många ljusen. Det 
glimmar ljus öfverallt från trefna hem; människorna bo hvarandra nära, det 
finnes tankeutbyte, det finnes arbetssporre, det finnes vacker, sund lef-
nadsglädje…63 

 
Rörelseorganisationens agitator, Gustav Johanson, delade Hanssons upp-
fattning och i artikeln ”Sverge anno 2009” skissade han upp hur landet 
skulle kunna gestalta sig om hundra år, förutsatt att rörelsens reformer rea-
liserades. Sverige var då: 
 

Ett land utan fattiga! Inga tullar! Inget ruinerande militärväsende! Inga 
skatter på det produktiva arbetet! Varje medborgare njuta frukterna av eget 
arbete, sedan jorden och folket i kärlek återförenats, och sedan jobbare och 
kupongklippare genom jordvärdesocialisering bringats till att bli nyttiga 
människor.64 

 
Det var ett agrart samhälle som Johanson såg framför sig. På landsbygden 
låg mönsterjordbruken sida vid sida, medan städerna förvandlats till hälso-
samma villa-trädgårdsstäder.65 Hos Johanson framträder det pastorala 
idealet i sin fulla prakt. 

Annars kom den georgistiska rörelsens pastorala ideal främst till uttryck i 
tankar kring möjligheten att grunda kolonier av olika slag eller i anläggandet 
av trädgårdsstäder. Och det var främst Johan Hansson som stod för for-
muleringen av dessa ideal. 
 
 

                                           
63 Citatet är enligt uppgift hämtat från Cecilia Bååht-Holmberg. Hansson, Från herrgårdar till 
småbruk, s. 83. 
64 Gustaf Johanson, ”Sverge anno 2009: En blick in i framtiden”, Budkavlen, 1909: 3, s. 40. 
65 Ibid. 
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T r ä d g å r d s s t a d e n  s o m  e n  b i l d  a v  f r a m t i d e n  
 
En viktig arena för den socialpolitiska debatten i början av 1900-talet var 
Centralförbundet för socialt arbete. I dess organ Social tidskrift ägnades stort 
intresse åt bostadsrelaterade frågor, och då kanske framförallt egnahems-
frågan, men också den engelska trädgårdsstaden. 

Gustaf Siösteen introducerade trädgårdsstaden för en bredare svensk 
publik 1903 med artikeln ”The Garden City Association: Den fullständiga 
lösningen af bostadsfrågan”.66 Under de år som följde publicerades flera 
artiklar i Social tidskrift där trädgårdsstaden behandlades. Ett återkommande 
tema i dessa artiklar var trädgårdsstaden som lösningen på de sociala 
problemen i städerna. I Social tidskrift framträdde trädgårdsstaden som ett 
socialreformatoriskt instrument. Av det utopiska draget hos skaparen av 
trädgårdsstaden, Ebenezer Howard, återfanns mycket lite.67 

Fram till första världskriget intog Kooperativa förbundets tidning, Koope-
ratören, ställningen som en viktig plattform för diskussionen kring olika typer 
av bosättningar. I tidningen infördes artiklar som beskrev trädgårdsstaden i 
England och kolonier i andra länder. De flesta av dem var skrivna av Johan 
Hansson. 

Under sin jordenruntresa 1907-08 besökte Hansson den engelska träd-
gårdsstaden Letchworth, och flera av de mer kända jordbrukskolonier som 
etablerats på olika platser i världen. Det första längre stoppet på resan 
gjordes i England och i London. Under denna period besökte han Letch-
worth åtminstone vid två tillfällen. Första gången på egen hand och andra 
gången i sällskap med sin blivande hustru.68 I svenska tidningar lämnade 
paret Hansson-Bergqvist entusiastiska rapporter från sitt möte med den 

                                           
66 Gustaf Siösteen, ”’The Garden City Association’ En fullständig lösning af bostadsfrågan”, 
Social tidskrift, 1903:2, s. 48. 
67 Övriga artiklar som tog upp trädgårdsstaden i Social tidskrift under perioden: Halfdan von Koch 
”Trädgårdsstäder”, Social tidskrift, 1905:1 s. 1 ff.; Gustaf Stjernström ”Sveriges första trädgårds-
stad: Ett förslag”, Social tidskrift, 1905:9, s. 317 ff.; Axel Ramm, ”Bostads kongressen i London 
III”, Social tidskrift, 1907:12, s. 568 ff. Se också Mats Deland, ”Den disciplinära bostadsdiskursen: 
Stockholms markköp vid sekelskiftet”, Häften för Kritiska studier, 1996:1, s. 14 f. Mats Deland ut-
vecklar detta resonemang kring bostadsdiskursen och diskuterar innehållet i Ebenezer Howards 
idéer i sin avhandling rörande Stockholms stads utveckling under första hälften av 1900-talet. 
Mats Deland. The social city: Middle-way approaches to housing and suburban governmentality in southern 
Stockholm 1900-1945 (Stockholm, 2001).  
68 Johan Hansson skrev ingen artikel från sitt första besök i trädgårdsstaden men i korrespon-
densen kan man notera att Johan Hansson uppskattade den naturliga ordning som han tyckte sig 
se i staden. Brev från Johan Hansson till Jenny Bergqvist 1907-06-11, privat förvar. Jenny 
Bergqvist reste själv över Nordsjön till England sommaren 1907 och stannade i landet några 
månader. Mycket tyder på att hon även besökte Letchworth ensam och att hon också bodde där 
en vecka eller så. Se Brev från Jenny Bergqvist till Karna Bengtsson 1907-07-30, -08-01, privat 
förvar. 
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engelska trädgårdsstaden. Johan Hansson, som tydligen studerat Ebenezer 
Howards skrift, lyfte vid sitt första ensamma besök fram det faktum att 
Howards grundtankar uppenbarligen kommit att förverkligas i Letchworth. 
En av Howards huvudtankar var enligt Hansson att försöka binda samman 
stad och land och detta hade han lyckats med. Hansson ansåg att det var 
stadens relativa litenhet som hade möjliggjort detta. Till sin kooperativa 
läsekrets var Hansson inte heller sen med att påpeka att den kooperativa 
verksamheten var väl utvecklad i staden.69 Jenny Bergqvist, som också skrev 
en artikel om sitt besök i trädgårdsstaden, instämde. Det var något gott med 
en reformerad stad, skrev hon, en stad som befann sig närmare lands-
bygden.70 

Tre år senare var det så dags för Johan Hanssons tredje besök i Letch-
worth, denna gång tillsammans med den kände danske georgisten Sophus 
Berthelsen. I den efterföljande artikeln i Kooperatören gav Hansson en positiv 
bild av hur trädgårdsstadsprojektet utvecklats under de år som gått sedan 
hans förra visit. Återigen fäste han särskild uppmärksamhet vid den 
kooperativa verksamheten, vilken enligt honom hade tagit ännu några steg 
framåt. Letchworth var på det hela taget ett kooperativt samhälle baserat på 
en jordvärdereform, framhöll Hansson. Han skrev: ”Vi har här ett praktiskt 
bidrag till frågan om hur långt man genom kooperativ organisation kan 
komma i arbetet för jordfrågans lösning.”71 Man kan i detta fall ana en 
ambition hos Hansson att åskådliggöra det nära sambandet mellan jord-
värdereform och kooperativ verksamhet. Tankar fanns ju som omnämnts 
att ha Kooperatören som plattform för den egna rörelsen. 

I artikeln ”Trädgårdsstaden i teori och praktik”, införd i Budkavlen 1912, 
beklagade Hansson att begreppet trädgårdsstad förlorat mycket av sin 
ursprungliga betydelse i den svenska debatten. Vilken villa- eller arbetar-
förstad som helst, som försetts med lite vegetation, kunde enligt Hansson 
inte åberopa status som trädgårdsstad. Han ville till exempel inte att det 
svenska projektet i Enskede skulle kallas för trädgårdsstad.72 Det skilde sig 
för mycket från Ebenezer Howards ursprungliga plan.73 Hansson ägde själv 
en klar uppfattning om trädgårdsstadens uppgift: 
 

                                           
69 Johan Hansson, ”Kooperation i Garden City: Småbrukare som förstå att samarbeta”, 
Kooperatören 1907:18; dens., ”Kooperationen i Garden City”, Kooperatören 1907:19. 
70 Jenny Bergqvist, ”En engelsk trädgårdsstad”, Svenska Folket 1907-08-24. 
71 Johan Hansson, ”Ett upprepat besök i den engelska trädgårdsstaden”, Kooperatören 1911:4,       
s. 32. 
72 Deland, The social city. 
73 Johan Hansson, ”Trädgårdsstaden i teori och praktik”, Budkavlen, 1912:8-9, s. 165. Detta 
nummer ägnades helt trädgårdsstaden och olika jordbrukskolonier.  
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Dess syfte är att lika mycket tillfredsställa det sociala rättvisekravet och 
behovet av fortsatt ekonomiskt framåtskridande som vårt behov av 
skönhet och hälsa, d.v.s. ändamålsenlig beröring med naturen. 
Trädgårdsstaden vill förena stad och land, jordbruk och industri till ett 
passande helt.74 
 

Trädgårdsstaden var social i den meningen att den förbättrade förutsätt-
ningarna för samverkan människor emellan. Den var också en hälsosam 
stad. Han pekade på det positiva med att ett småbrukarbälte omgav träd-
gårdsstaden eftersom det innebar att landsbygden alltid stod i kontakt med 
staden.75 
 

Det måste sägas, att ledningen förstått att dra fördel härav och att bygga 
staden i full harmoni med naturen [---] det är en förtjusande tavla av 
sammanvävd kultur och natur, man har framför sig, när man på något 
avstånd en solig sommardag överblickar samhället med sina otaliga, ofta 
smakfulla byggnader under röda tegeltak och med vita väggar, inbäddad i 
frodig grönska.76 

 
Samtidigt som Hansson framhöll att Letchworth var att betrakta som en 
framgång påpekade han att dess socialpolitiska betydelse var begränsad. 
Staden hade förmodligen större betydelse på stadsplaneringens område 
hävdade han, och framhöll att förändrad lagstiftning var en förutsättning för 
ett genombrott på det sociala området.77 

Trädgårdsstaden var alltså ett pastoralt ideal för Hansson. Den förenade 
natur och kultur och var ett recept mot den övercivilisation som rådde i 
staden. Trädgårdsstaden var en mer naturlig stad i flera bemärkelser. Johan 
Hanssons inställning till trädgårdsstaden skilde sig från den som det antytts 
att reformatorerna inom Centralförbundet för socialt arbete bar på. För 
Hanssons del var trädgårdsstaden inte enbart ett estetiskt eller socialpolitiskt 
projekt, utan han uppfattade den som början på något nytt. För honom var 
trädgårdsstaden systemöverskridande och en bild av ett bättre samhälle som 
han så gärna förmedlade till de intresserade läsarna hemma i Sverige. 
Hansson – den vitt bereste – som kunde berätta för de svenska med-
borgarna hemma om förhållandena i den stora världen där utvecklingen 
kommit mycket längre än i Sverige. Det var väl så han ville se sig själv, som 
en rapportör från den nya världen och från framtiden. 
 
 
                                           
74 Ibid. 
75 Ibid., 166. 
76 Ibid., s. 169 f. 
77 Ibid., s. 170. 
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B ö r j a  p å  n y t t :  G r u n d a n d e t  a v  e n  k o o p e r a t i v  
j o r d b r u k s k o l o n i  
 
Möjligheten att grunda alternativa bosättningar i form av jordbrukskolonier 
tycktes på något sätt större i Sverige vid seklets början än anläggandet av 
trädgårdsstäder. Av det totala antalet artiklar som behandlade trädgårds-
städer och jordbrukskolonier i Kooperatören rörde en absolut majoritet de 
senare. Dessa jordbrukskolonier var ofta kooperativa och baserade på 
någon typ av jordreform. I Kooperatören publicerades ett 20-tal artiklar i 
ämnet, över hälften av dem skrivna av Johan Hansson.78 Skall man se till det 
stora antalet artiklar fanns det därmed ett genuint intresse för dessa experi-
ment inom den svenska konsumentkooperationen. I Hanssons artiklar 
betonades också koloniernas betydelse som praktiska tillämpningar av den 
kooperativa idén. 

En av de mer kända kolonierna i samtiden var den kooperativa frukt-
odlingskolonin Eden, som var belägen norr om Berlin. Det är osäkert om 
Hansson besökte Eden under sin första tid i Tyskland. I vilket fall 
publicerade han en artikel i Kooperatören om denna koloni redan 1905, den 
första i en serie artiklar. Eden hade enligt honom bildats av 18 jordreform-
vänner och vegetarianer. Det var vanligt att de kooperativa jordbrukskolo-
nierna var vegetariskt inriktade, påstod Hansson. I Edens fall var man till 
och med tvungen att vara vegetarian för att få bli medlem. Det var ett 
villkor. Syftet med Eden var enligt Hansson att skapa goda bostäder fjärran 
staden och kolonisterna hade varit mycket lyckosamma i sitt arbete. Eden 
var ett exempel på vilka goda sociala och ekonomiska effekter den koope-
rativa produktionen kunde få om bara det offentliga skapade de rätta förut-
sättningarna.79 
 

Företaget visar att det, när staten och kommunen sörjer för tillräckliga 
kommunikationer och framför allt vidtaga åtgärder, hvarigenom allt jobberi 
med jorden och naturtillgångarne förhindras, är möjligt att åstadkomma ett 
samhällstillstånd, under hvilket den ena människans förmåga att rikta sig 
[sic!] och lefva högt på den andras bekostnad uteslutes – ett samhällstill-

                                           
78 Några artiklar infördes där de danska försöken med kooperativa jordbruk lyftes fram. ”Jordre-
formkolonifrågan i Danmark, Kooperatören 1905:8; Johan Hansson, ”Jordreformkolonifrågan i 
Danmark: Tanken förverkligas”, Kooperatören 1905:10. I denna artikel uppmanades intresserade 
att skicka in sina namn till redaktionen så att de kunde bli medlemmar i den förening för koloni-
projektets realiserande som man hoppades skulle bildas. Det förekom också att andra än Johan 
Hansson införde artiklar kring olika kolonier. ”Anarkistkoloni i Belgien”, Kooperatören 1906:19; A. 
D., ”En liten resa till Roycroft”, Kooperatören 1908:9; John Forsberg, ”Kooperativt jordbruk”, 
Kooperatören 1909:34. 
79 Johan Hansson, ”Jordbrukskolonier: Intresseväckande tillämpning af kooperationsidén I”, 
Kooperatören 1905:4.  
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stånd där den ojämna förmögenhetsfördelningen och däraf följande 
klasskilnad [sic!] ej förekommer, och där storstadslifvets kulturella fördelar 
kan harmoniskt förenas med landlifvets sundhet och behag.80 
 

Hansson rapporterade i en senare artikel att liknande kooperativa kolonier 
hade grundats efter Edens mönster på andra platser i Europa och i USA.81 I 
samma artikel lanserade han också idén om att starta en kooperativ jord-
brukskoloni i Sverige. Han trodde inte det skulle vara svårt att väcka intresse 
ifall tanken presenterades vid någon av landets småbruksskolor. Kanske 
kunde man starta en intresseförening för att på så sätt samla stöd för idén, 
lät han undra. Då det var nödvändigt med god tillgång på bördig jord 
placerade han den tänkta kolonin i Skåne. Att få tillräckligt med ekonomiskt 
stöd skulle nog bli det stora problemet. Han hade dock varit i kontakt med 
redaktören på en av arbetarrörelsens tidningar och denne höll det inte för 
omöjligt att enskilda arbetare skulle kunna förmås att skänka kolonin eko-
nomiskt bidrag.82  

På sin jordenruntresa 1907-08 stiftade Johan Hansson bekantskap med de 
jord- och arbetarkolonier som startats upp på Nya Zeeland och i Australien. 
I artiklarna från dessa projekt förde han även en mer allmän diskussion om 
vad man borde tänka på om man försökte sig på liknande företag i Sverige.83 
Flera av kolonierna i Sydaustralien hade startats av stat och kommun, som 
en del i kampen mot rådande arbetslöshet. Planeringen av experimenten 
hade ofta varit bristfällig, vilket Hansson påstod var den främsta anled-
ningen till att försöken inte blivit så lyckosamma. Det var viktigt att ”kom-
petenta” personer med rätt bakgrund startade kolonier, framhöll han. 
Följaktligen var det inte att rekommendera att kolonier anlades med syftet 
att lindra städernas höga arbetslöshet. Dels bidrog detta till ett dåligt urval. 
Kolonisterna skulle komma att utgöras av arbetsmarknadens rester, de 
arbetslösa. Dels var kolonister av den typen inte vana vid jordbruksarbete 
eftersom de flesta kom från städerna.84 Ett misstag som genomgående 
begåtts på andra ställen var att kolonierna startats upp utan att någon 
teknisk utbildning getts till dem som var tänkta att leda kolonin. Om man 
gjorde liknade försök i Sverige var det viktigt att den frågan beaktades 
eftersom stor fackkunskap var en förutsättning för kolonins framgång. Ten-

                                           
80 Ibid. 
81 Johan Hansson, ”Jordbrukskolonier: Intresseväckande tillämpning af kooperationsidén II”, 
Kooperatören 1905:5. 
82 Chansen skulle vara särskilt stor om man försökte föra fram idén på P. J. Rösiös lantbruks-
skola. ”En jordreformkoloni i Sverge: Ett uppslag –  ett diskussionsämne”, Kooperatören 1905:6. 
83 Johan Hansson, ”Kooperation å Nya Zeeland”, Kooperatören 1908:28, s. 221 f. 
84 Johan Hansson, ”Sydaustraliens arbetarkolonier 2: Medel mot arbetslösheten”, Kooperatören 
1908:35, s. 277. 
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dens fanns också att kolonierna blev för stora, vilket gjorde dem svåra att 
styra och samordna. Hansson ansåg istället att det var bättre att dela upp de 
stora kolonierna i mindre enheter. Dessutom borde en samarbetsorgani-
sation bildas mellan de olika kolonierna med uppgift att förmedla kunskaper 
och att vara förlikningsorgan vid tvister. Goda representationsformer var 
också av stor betydelse, vilket skulle bli fallet om den så kallade kvalitets-
metoden utnyttjades. Den garanterade en representation som svarade mot 
kolonimedlemmarnas verkliga uppfattningar och det var en grundförut-
sättning för en lyckad svensk jordbrukskoloni.85 

Tanken på att grunda en jordbrukskoloni var levande hos Johan Hansson 
även efter hemkomsten till Sverige. På det Svenska Lantarbetarförbundets 
kongress 1910 diskuterades möjligheten att upprätta kooperativa jordbruk. 
Något kooperativt jordbruk kom aldrig att bildas vid detta tillfälle, därtill var 
troligen medlemmarnas ekonomiska situation för svår.86 Ansatserna inom 
lantarbetarförbundet åberopades dock av Hansson när han i Kooperatören 
1911 närmare presenterade den amerikanska jordbrukskolonin Fairhope. 
Redan 1905 hade han i en kort artikel redogjort för kolonin,87 men han 
besökte inte själv Fairhope förrän hösten 1910. Fairhope beskrevs som en 
trevlig liten by med 600-700 invånare. Det var en by som på ett harmoniskt 
sätt förenade stad och landsbygd. Medlemmarna i kolonin ägde ingen egen 
jord utan arrenderade den på 99 år. Jordavgiften, arrendet, betalade de till 
den gemensamma koloniföreningen vilken ägde all jord i byn. Arrendet var 
detsamma som jordvärdet och det var den enda avgiften kolonisterna 
erlade. I Fairhope levde enligt Hansson alla samhällsklasser sida vid sida. 
Där fanns jordbrukare av olika slag, hantverkare och mindre industriidkare 
tillsammans med läkare och lärare. Kolonimedlemmarnas individuella frihet 
var noga garanterad i föreningens stadgar. Kolonin hade en egen skola som 
var pedagogiskt framstående och där fanns också ett välförsett bibliotek 
samt ett offentligt badhus som kolonimedlemmarna kunde utnyttja gratis.88 
Det var inte bara så att Fairhope band samman stad och land eller att 
kolonin erbjöd stora möjligheter till ett rikt kulturell liv. Den var även ett 
föredöme vad det gällde den politiska maktutövningen. Fairhope hade en 

                                           
85 Johan Hansson, ”Sydaustraliens arbetarkolonier: Några lärdomar V”, Kooperatören 1909:7, s. 59. 
86 En närmare redogörelse för Svenska Lantarbetarförbundets inställning till och diskussion kring 
kooperativa jordbruk, se Thörnquist, s. 68-71. 
87 Johan Hansson, ”Jordreformkolonier: Intresseväckande tillämpning af kooperationsidén II: 
Fruktodlingskolonin Heimgarten vid Bülach, Schweiz”, Kooperatören 1905:5. 
88 Johan Hansson, ”Kooperativa jordkolonier: Amerikanska experiment”, Kooperatören 1911:17. 
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utpräglat demokratisk representation. Där var folket enligt Hansson den 
högsta myndigheten.89  

I de ”amerikanska Henry George-kolonierna” var enligt Hansson indivi-
dualism och socialism harmoniskt förenade, vilket han betecknade som en 
viktig aspekt hos kolonierna.90 Han ville inte att kolonierna skulle få 
kommunistisk prägel eftersom han ansåg att kommunismen utgjorde ett hot 
mot den personliga friheten. Själv lutade han åt en mer frihetlig tradition. 
”Den socialistiskt-kommunistiska tanken må te sig skön för många, men när 
det gäller att efterleva den, visar den sig sällan eller aldrig kunna bestå 
provet”, skrev han i Budkavlens trädgårdsstads- och koloninummer 1912.91 
På detta område tyckte sig Hansson kunna upptäcka en skillnad mellan 
tyska Eden och de amerikanska försöken. Eden lämnade mindre utrymme 
för individen jämfört med kolonierna på andra sidan Atlanten.92 

Sammanfattningsvis kan man säga att Johan Hansson visade ett stort 
intresse för de ansatser till att anlägga jordbrukskolonier som gjordes runt 
om i världen. På lång sikt kunde kolonierna hjälpa till att balansera 
relationen stad-land och bidra till en grundläggande förändring av samhället 
påstod Hansson, i detta hänseende delvis inspirerad av den tyske sociologen 
Franz Oppenheimer.93 På kort sikt menade Hansson att jordbruks-
kolonierna bidrog till att konkretisera vad en jordvärdebeskattning i 
kombination med kooperativ verksamhet kunde åstadkomma. Tydligt i 
Hanssons rapporter var att dessa jordbrukskolonier uppfattades som alter-
nativ – som små modeller – på vilka de egna idéerna kunde testas. Förutom 
den pastorala tanken, att förena stad och land och att skapa ett idylliskt liv 
närmare naturen, lyfte han fram den sociala sidan hos kolonierna. Fram-
förallt betonades individens möjligheter att genom samarbete skapa ett 
rättvist och jämlikt samhälle. Kolonierna blev på detta sätt motbilder till den 
ohälsosamma staden, men också till den rådande situationen på den svenska 
landsbygden, vilken han betraktade som i vissa stycken konservativ och 
kulturellt efterbliven.94 
 
                                           
89 Ett exempel på detta var att det endast krävdes tio procent av kolonimedlemmarna för att en 
omröstning skulle utlysas i lagstiftningsmål eller liknande ärenden. Hansson hävdade därtill att 
det var relativt enkelt att få personer i byråkratin utbytta. Ibid. 
90 Johan Hansson, ”Nyare Henry George-samhällen i Amerika”, Budkavlen, 1912:8-9, s. 162. 
91 Johan Hansson, ”Kooperativa jordbrukskolonier”, Budkavlen, 1912:8-9, s. 174 f. 
92 Johan Hansson, ”Ett tyskt experiment: Eden”, Budkavlen, 1912:8-9, s. 164. 
93 Johan Hansson, ”Kooperativa jordbruk”, Budkavlen, 1912:8-9, s. 171. Han skilde mellan Henry 
George-kolonier och vanliga kooperativa jordbrukarsamhällen. Den kooperativa tanken var dock 
viktig även i Henry George-kolonierna. 
94 Det var situationen på de större godsen som Hansson kritiserade. Han benämner detta ”herr-
gårdssystemet”, vilket han närmast menade verkade moraliskt degenererande. Hansson, Från 
herrgårdar till småbruk, s. 14 ff. 
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K o o p e r a t i v a  f ö r b u n d e t  o c h  k o o p e r a t i v a  
j o r d b r u k s k o l o n i e r  
 
På Kooperativa förbundets kongress 1905 höll Hansson ett anförande över 
möjligheten att bilda kooperativa samhällen baserade på en gemensam jord-
besittning. Hansson inledde sitt anförande med att peka på den positiva 
inverkan en jordvärdereform skulle ha på den kooperativa utvecklingen. 
Genom en sådan reform skulle arbetarnas löner öka, vilket skulle göra det 
lättare för dem att till exempel bilda en produktionsförening.95 Hansson 
menade också att det var viktigt att sätta in kolonin i ett större sammanhang. 
 

Men vi kunna endast med energi och entusiasm arbeta för en sak som vi 
äro övertygade om har ett stort syfte. Jag har därför genom det föregående 
sökt visa att en å kooperativ väg bildad jordreformkoloni har ett stort syfte, 
det nämligen att inför hela vårt folk demonstrera möjligheten och nyttan av 
jordreformernas realiserande samt för alla kooperationsidéernas anhängare 
påvisa det sätt, varpå den största framgång för de kooperativa strävandena 
är möjlig.96 
 

Efter Hanssons anförande utbröt en diskussion, där Martin Sundell – 
Kooperatörens redaktör – inledde. Han deklarerade att han var livligt 
intresserad av frågan. Dessutom var tidpunkten mycket passande eftersom 
lantarbetarna höll på att organisera sig. Frågan var då, enligt Sundell, vilken 
väg lantarbetarna skulle välja. Skulle de gå på samma linje som industri-
arbetarna – klasskampslinjen – eller skulle de helt radera ut skiljelinjen 
mellan arbetare och arbetsgivare och bli sina egna? Alltså, med andra ord, 
skulle de välja den kooperativa vägen? Sundell, som hade stora planer för 
projektet, ansåg liksom Hansson att det var lämpligt att starta en stöd-
förening. Han trodde emellertid inte att en jordkoloni skulle förmå ändra 
jordlagstiftningen. Däremot kunde den kanske väcka arbetarna och få dem 
att inse det betydelsefulla i en jordreform. Hos fackföreningar och koope-
rativa företag skulle man förhoppningsvis finna ekonomiskt stöd för pro-
jektet.97 

Om Sundell intog en avgjort positiv attityd till idén så var de övriga som 
yttrade sig i frågan negativt eller mer tveksamt inställda. K. Eriksson från 
Örebro var till exempel helt avvisande eftersom han menade att koloni-
projektet endast skulle utgöra ett hinder för arbetarnas frigörelse. De 
arbetare som deltog i projektet riskerade att förlora sin klasskänsla och den 

                                           
95 Berättelser över Kooperativa förbundets kongresser 1899-1906, s. 251, se även Millbourn. 
96 Ibid., s. 252. 
97 Sundell ansåg även att det var aktuellt att diskutera om den eventuella kolonin skulle bli vegeta-
risk eftersom en sådan, påpekade han, endast krävde ett mindre jordområde. Ibid., s. 255 f. 
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kamp som de svenska arbetarna stod inför var så hård att man inte hade råd 
att förlora några anhängare i onödan. Enligt Eriksson var teori och praktik 
två skilda saker, och han menade att det som såg bra ut i teorin kunde få ett 
mycket dåligt utslag i praktiken.98 Kongressen fattade inte beslut i frågan 
och någon fortsatt diskussion verkar inte heller ha förts inom förbundet.99 
Men denna episod illustrerar ändå hur levande idén att grunda kolonier var i 
Sverige vid den här tiden. Av Kooperativa förbundets strävanden blev intet, 
men andra sammanslutningar realiserade faktiskt tanken. Mycket lite är 
emellertid känt från dessa försök. Under Jonas Wigners ledning bildades 
1911 jordbrukskolonin Union vid Lottefors i Hälsingland. Föreningen Union 
tog över Wigners egen gård på platsen. Kolonin var kooperativ och hade 
omkring 10 medlemmar, medan en förening som stödde projektet samlade 
100 personer. Enligt samtida rapporter ville man göra uppror mot sam-
tidens ekonomiska system och skapa sig en alternativ framtid och därför 
levde man i egendomsgemenskap.100  
 
 
B r u n n s v i k  s o m  e n  k o o p e r a t i v  j o r d b r u k s k o l o n i  
 
I det tidiga 1900-talets kritik mot det framväxande industrisamhället var för-
fattaren Karl-Erik Forsslund en huvudperson. Forsslunds roman Storgården 
från år 1900 genomsyrades av en frän attityd till industrialismen och det 
urbana livet. Det var på landsbygden – nära jorden – som det goda livet 
skulle inrättas. I Forsslunds utopiska roman, Göran Delling, som gavs ut 
1906, spelade kolonier av olika slag en framträdande roll. Romanens huvud-

                                           
98 Eriksson var inte ensam om sin tveksamma inställning till ansatsen. J. A. Jonsson, Stockholm, 
framhöll att de flesta medlemmarna i konsumentföreningarna var arbetare. Det var istället indu-
strin som låg närmast för dem att överföra i kooperativ drift och som industriarbetare kände han 
inget samröre med jordbruket. J. O. Ödling, Gävle, förespråkade en övergångsform. Han tänkte 
sig att sommarhus med tillhörande koloniträdgårdar skulle uppföras för arbetarnas räkning. Hos 
Ödling hade tanken på koloniprojektet, som ett praktiskt exempel på vad en jordreform kunde 
föra med sig, övergivits. Det var mer fråga om att erbjuda en hälsosammare tillvaro för 
arbetarna. Ibid., s. 256 ff. 
99 Johan Hanssons anförande fick som beskrivits ett blandat mottagande. I en insändare till 
Kooperatören några veckor efter kongressen uttryckte trädgårdseleven August Pettersson sitt stöd 
för idén att starta en jordreformkoloni. Det borde bildas en stödförening, ansåg han. Pettersson 
menade också att kolonin borde vara öppen för alla politiska åskådningar, man måste lära sig att 
samsas, framhöll han. ”Prenumeranternas avdelning: 'En jordreformkoloni i Sverge”, Kooperatören 
1905:10. 
100 Jonas Wigner, ”Odlareglädje genom samarbete: Sambruket Union i Lottefors”, Odlaren 1914:5. 
Senare flyttade kolonin till Bäcketorp, Vanneboda i Västmanland. Péra, ”Kommunismens ideal 
förverkligat i Vanneboda”, Odlaren 1917:5. Föreningen gav också ut skrifter, bland annat en 
årsbok. Se Framtids-unionen 1912-1915. Försöket är kort omnämnt i G. Henriksson-Holmberg, 
Anarkismen: Dess grundtexter (Stockholm, 1928) s. 47. 
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person, vilken just hette Göran Delling, uppmanade sin barndomskamrat 
Erik, arbetarsonen som skulle bygga det nya samhället, att studera kolo-
nierna i Amerika och Europa samt de engelska trädgårdsstäderna.101 Dessa 
olika koloniförsök utmålades i Göran Delling som ett förebud om att en ny 
tid var förestående. De var de första tecknen på att man tröttnat på att leva i 
staden och slava i grottekvarnen. Kunde inte Sverige visa vägen i detta 
avseende, lät Forsslund Göran Delling undra. På kontinenten fanns ju 
knappt någon orörd jord kvar.102 ”Midnattssolens land – var om inte där 
kunde enhetens och frihetens solrike på jorden grundas!”103 

Forsslund tycks ha tagit sig själv på orden. Han diskuterade nämligen 
några år under 00-talet möjligheterna att grunda en koloni i anslutning till 
Brunnsviks folkhögskola. Den skola som han själv var med och startade och 
vars ledande ideolog han var under de första åren. Det finns uppgifter som 
tyder på att Forsslund önskade att det som senare blev Brunnsviks folk-
högskola egentligen skulle ha varit en koloni. I ett brev till sin mentor Ellen 
Key beskrev Forsslund sina folkhögskoleplaner som ett försök att grunda 
ett svenskt Roycroft. ”I viss mån ett svenskt Roycroft drömmer vi om att 
göra (kanske med kooperativt jordbruk också) jag står i nära kontakt med 
dem, har fått hopar med härliga böcker o.d.”104 

Tanken på en koloni spirade även året efter att Brunnsviks folkhögskola 
antagit sina första elever vintern 1906. Under 1907 diskuterades nämligen 
möjligheterna att starta upp en kooperativ jordbrukskoloni i anslutning till 
Brunnsvik. En person som Forsslund överlade dessa planer med var Martin 
Sundell. Men tankarna stannade inte mellan dem utan spreds vidare i 
umgängeskretsen och på så sätt fick de blivande makarna Hansson vetskap 
om de forsslundska och sundellska planerna. I ett brev till Karl-Erik 
Forsslund i mars 1907 skrev Johan Hansson: 
 

Ju mer jag tänker på koloniprojektet ju viktigare tycker jag det blir. Den har 
betingelser för att blifva icke blott ett exempel på jordreform, i dess 

                                           
101 Karl-Erik Forsslund, Göran Delling: En levnadshistoria i två böcker: Andra boken (Stockholm, 1906) 
s. 323. 
102 Ibid., s. 212. 
103 Ibid., s. 213. 
104 Brev från Karl-Erik Forsslund till Ellen Key 1906-07-27, Ellen Keys arkiv, Kungliga 
Biblioteket. Roycroft var en koloni i Amerika, utanför Buffalo, som hade startats av den förre 
tvålfabrikanten Elbert Hubbard. En längre redogörelse för roycroftrörelsen se till exempel T. J. 
Jackson Lears, No Place of Grace: Antimodernism and the Transformation of American Culture 1880-1920 
(New York, 1981) s. 59-96. Se också C. v. K., ”‘The Roycrofters’, ett amerikanskt företag: Elbert 
Hubbard’s skapelse”, Social tidskrift, 1908:11, s. 486-494. 
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praktiska tillämpning och representant för ett högt utvecklat jordbruk utan 
äfven som en härd för konst och kultur i allmänhet på landsbygden.105 
 

För Johan Hansson var kolonin inte enbart ett sätt att visa på jordreformens 
förträfflighet. Den innebar också en möjlighet att motverka landsbygdens 
utarmning. Trots att Hansson reste utomlands någon månad efteråt släppte 
han inte kolonitanken. I det samtal som fördes brevledes mellan de blivande 
makarna Hansson när det gällde var det gemensamma framtida hemmet 
skulle stå dök den forsslundska kolonin upp som ett alternativ. Man kan 
dock i breven spåra en viss besvikelse över att Forsslund inte själv och 
omedelbart invigde dem i planerna på samma sätt som han hade gjort med 
Martin Sundell.106   

Fler uppgifter om tankarna på kolonin kan hämtas ur Sundells brev till 
Forsslund våren och sommaren 1907.107 Det framgår av Sundells brev från 
den 24 maj 1907 att det var Forsslund som hade inlett diskussionen. Sundell 
framhöll i brevet att jorden måste utgöra kolonins bas och att kolonin skulle 
vara en kooperativ konsumtions- så väl som produktionsförening. Till en 
början var det en fördel om kolonin var liten och han trodde att 20 personer 
var ett realistiskt antal. För att finansiera kolonin borde en kooperativ 
förening startas några år i förväg. Den skulle bilda grunden för kolonipro-
jektet. Men det krävdes en etablerad och ekonomiskt stark kooperativ 
förening, vilket innebar att man var tvungen att överge planerna på att loka-
lisera kolonin till Brunnsvik. Den lokala kooperationsföreningen var 
nämligen alldeles för svag och skulle aldrig klara av att samla ihop det 
kapital som krävdes, påstod Sundell. När kolonin väl var i verksamhet skulle 
den troligen vara för liten för att klara sig helt på egen hand. Därför var det 
nödvändigt att utveckla ett nära samarbete med de omkringboende och att 
även dessa ingick i kolonins kooperativa förening. Sundell lanserade också 
tanken på att vinna stöd av kooperationen centralt. Avstod de gemensamma 
kooperationsföreningarna i Sverige två procent av sin omsättning skulle 
man erhålla ett kapital på 20 000 kronor. Sundell påpekade samtidigt att det 
var viktigt att man inte förlitade sig på gåvor. Det var bättre att ta lån efter-
som det skulle innebära större frihet och även på ett positivt sätt visa andra 
att de också kunde grunda kolonier. Ett lån av konsumentkooperationen 

                                           
105 Brev från Johan Hansson till Karl-Erik Forsslund 1907-03-03, E1:19, Karl-Erik Forsslunds 
arkiv, NMA. 
106 Brev från Jenny Bergqvist till Johan Hansson 1907-07-02, privat förvar; Brev från Jenny 
Bergqvist till Johan Hansson 1907-07-07, privat förvar.  
107 Jämför Bosse Sundin; Idéer och Vilja: Inledning till en idébiografi över Axel Gjöres och kooperationen, 
opublicerad uppsats, Institutionen för Idéhistoria, Umeå universitet 1989. Se också dens., ”Koo-
perationen som utopi: Martin Sundell och den kooperativa rörelsen”, Lychnos: Årsbok för idéhistoria 
och vetenskapshistoria, 1991. 
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centralt kunde vara starten på en fond när väl dessa lånemedel började 
betalas tillbaka. Fonden skulle kunna användas för att finansiera andra 
koloniprojekt eller för att anlägga en enda stor koloni på 100-tals familjer. 

Sundell pekade på två syften med koloniförsöket. På kort sikt kunde det 
spela en pedagogisk roll. Det skulle tillföra mycket stark agitatorisk kraft i 
kampen mot kapitalismen då det på ett praktiskt sätt visade på det goda med 
att avskaffa den privata äganderätten. Kolonin skulle kanske spara upp till 
10 års turnerande med sociala föredrag, menade han.  
 

En koloni, som utvecklat sig, blivit stor och lyckats, där privata ägande-
rätten var fullständigt avskaffad, vilken på ett mönster sätt [sic!] sörjde för 
sin avkommas uppfostran till människor, vars invånare vore sunda och 
lyckliga människor, den skulle göra mer, genom sitt stående exempel, för 
privategendomens avskaffande än alla socialist föredrag på 10 år till-
sammans.108 
 

Ett andra, mer långsiktigt syfte med koloniförsöket var att det kunde utgöra 
det första steget av många tillbaka till landsbygden, bort från städerna. Detta 
antyds av Sundells tankar om en kolonifond ur vilken kapital skulle kunna 
hämtas för grundande av ytterligare kolonier.  

Vad var det då för liv som man skulle finna där i kolonin? Jo, det var ett 
hälsosamt liv, långt borta från stadens sjukdomsalstrande miljöer. 
 

Säkert skola de [den kooperativa rörelsen] då fortsätta och göra vad de 
kunna för att giva jorden till alla och göra arbetet till en glädje, då det inte 
längre är fråga om att i en fabrik levande bli uppäten av lungsotsbaciller.109 

 
Martin Sundell dog ung, bara några veckor innan han skulle fylla 31 år, i 
lungsot, alltså i tuberkulos.110 Vem vet, kanske såg han kolonin som ett sätt 
för honom själv att uppnå ett mer naturenligt levnadssätt? 

Tyvärr är inte Forsslunds svar till Sundell bevarade. Därför är det svårt att 
få någon uppfattning om vad Forsslund ansåg om Sundells förslag. Mycket 
talar dessutom för att de framförallt diskuterade koloniprojektet muntligt 
vid Forsslunds besök i Stockholm eller när Sundell gästade Storgården. De 
blivande makarna Hansson visade länge ett stort intresse för koloniplanerna. 
I deras korrespondens kan man under senhösten 1907 emellertid märka att 

                                           
108 Brev från Martin Sundell till Karl-Erik Forsslund 1907-05-24, E1:38, Karl-Erik Forsslunds 
arkiv, NMA. 
109 Ibid. 
110 Sundin, ”Idéer och Vilja”, s. 20. 
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det allt mer sällan talades om möjligheten att anlägga en koloni i Brunns-
vik.111 

Vad var då anledningen till att planerna aldrig kom att realiseras? Om det 
kan man egentligen endast spekulera, men kanske var det så att svårig-
heterna med projektet upplevdes som alltför stora? Bosse Sundins förkla-
ring till att det inte blev någon koloni är att Forsslund tvingades inrikta sig 
på att försvara Brunnsviks existens. Skolan hade nämligen vid den aktuella 
tiden nekats statsbidrag.112 Det ligger säkert en hel del i den förklaringen. 
 
 

 

 

 
Ekonomiska frihetsförbundets respektive Förbundet för Rättsdemokratis märke. 
 
 
Det  rät tsdemokrat iska  vär ldssamhäl le t  
 
Vid sidan av den pastoralt färgade samhällsvisionen antyddes under den 
georgistiska rörelsens senare period – och särskilt efter att kriget brutit ut 
1914 – en annan bild av det framtida samhället. Denna bild formerades 
utifrån en kulturkritisk utgångspunkt och hämtade sin näring från det 
pågående världskriget. Kriget betecknades i allmänhet av rörelsens ledande 
som ett resultat av de missförhållanden som var rådande i samhället. Men 

                                           
111 Se Brev från Johan Hansson till Jenny Bergqvist 1907-11-14, -12-29, privat förvar. Se dess-
utom Brev från Klara Bergqvist till Johan Hansson 1907-11-17, privat förvar. I det senare brevet 
påpekas att man under hösten upphört att tala om möjligheterna att grunda en koloni i Brunns-
vik. 
112 Sundin, ”Idéer och Vilja”, s. 41. 
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kriget ansågs också markera slutet på den gamla tiden och början på den 
nya. Ordföranden i Förbundet för Rättsdemokrati, Nils af Ekenstam, skrev 
1916: 
 

Det [en utvecklad servilism] kan nödvändiggöra en hel världskulturs under-
gång, innan åter möjligheter yppas för en ny mänsklighet att nå fram till in-
dividuell frihet och därav beroende rättskultur.113 

 
Förutsättningen för en varaktig fred stater emellan var att det så kallade 
medborgarkriget upphörde. Detta var det krig som fördes mellan olika 
grupper i samhället, det vill säga klasskampen. Så med den mycket negativa 
uppfattningen av de rådande förhållandena under kriget följde ljusa tankar 
om möjligheten att bilda ett annat samhälle. Grunden för detta skulle vara 
kärleken till brodern, för det var endast på denna som samhället kunde vila 
tryggt. 
 

Nej, vi vilja bygga en fredsbyggnad, som icke vilar på konstgjorda stöttor, 
utan på sin egen natur, då måste vi lägga något annat till grund. – Och i vad 
skulle vi väl kunna finna en bättre grund än i det man gav det vackra och 
allvarliga namnet: kärleken till bröderna. – Liksom ingen fysisk värld kan 
hållas samman av något annat än tyngdkraften, så tro vi icke heller att en 
världsfred blir beståndande genom någon annan lag än attraktionens. – 
Den gamla förkunnelsen om en all världen omspännande sympati, måste 
även för oss bliva ”hälsans evangelium”.114 

 
Det av broderskärlek genomsyrade samhället skulle spridas till jordens alla 
länder och förena dem. Nils af Ekenstam såg framför sig en rättsstat som 
skulle grundas när väl människorna insett alltings sammanhang och sam-
hörighet. I denna rättsstat skulle individens frihet vara garanterad. 
 

Sakta skall vårt släkte även här [på det andliga området] ge sanningsrätt åt 
det ljus, som lyst och lyser i mörkret både i östern och i västern. Nya rikare, 
individuella utvecklingsmöjligheter skola härunder yppa sig, men ock en allt 
djupare förståelse av allt livs innersta enhet vakna och visa sig vara en nöd-
vändig förutsättning, på samma gång som levande grund för den rättsstat, 
som mänskligheten för tryggandet av andlig frihet måste söka bygga upp.115 

 
Rätten var en central del i detta nya samhälle. Den svenska georgistiska 
rörelsen betraktade ju etikens lagar som naturlagar. De var eviga. Vad som 
hade uppfattats som rättvist i forntiden var så även i nutiden. Dessa etikens 
naturlagar gällde inom samhällets alla sfärer och de reglerade såväl de inre 
                                           
113 Nils af Ekenstam, ”En varaktig fred”, Rättsstaten, 1916:2-3, s. 64. 
114 Josef G. Jonsson, ”Några tankar om kriget och världsfreden”, Rättstaten, 1915:1, s. 12. 
115 ”Rättsstaten”, Rättsstaten, 1917:1-2, s. 3. 
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privata relationerna som medborgarens yttre samhälleliga frihet. Mellan de 
regler som styrde relationerna inom en familj och de som lade fast med-
borgarens skyldigheter och rättigheter gentemot kollektivet – den stora 
samhälleliga familjen – fanns ingen kvalitativ skillnad. I båda fallen fanns det 
ett rättesnöre i rättvisan.116 Resonemanget på etikens område var sålunda 
analogt. Målet var att återskapa den gemenskap som man menade hade gått 
förlorad, där de sociala banden inom familjen var förebildliga för rela-
tionerna i samhället. Detta låg helt i linje med kolonitankarna och ansatserna 
att på detta sätt återinrätta ett ansikte-till-ansikte samhälle. 

Nils af Ekenstam talade om rätten som norm i tre sammanhang: det 
privata för att reglera relationen mellan människor, det samhälleliga vid 
formerandet av relationer grupper emellan och av enskilda individers rela-
tion till staten, samt det internationella vad det gällde förhållandet mellan 
stater. För som han själv framhöll: 
 

Vi måste föra en vänskaplig och öppen politik: vi måste tillämpa samma 
rättsmoral mot andra folk, som vi finna hava värde individer emellan: ingen 
dubbelmoral, men icke heller någon opportunitetspolitik.117 

 
Människans metamorfos var förutsättningen för detta överstatliga rätts-
samhälle. Det framstod än tydligare i ljuset av det pågående storkriget. Josef 
G. Jonsson menade nämligen att orsakerna till världskrigets utbrott inte 
återfanns i de yttre förhållandena. Att skylla på dem gick inte. Orsaken till 
krigsutbrottet kunde istället lokaliseras till det mänskliga psyket.118 En ny 
människa behövde födas. Denna skulle vara en samhällsmedborgare och en 
världsmedborgare som satte rätten framför det egna intresset. Då skulle 
grunderna för världskrig vara utrotade. 

 
Först när vi tala om samhällsfred, som är annat än ett tomt sken, tro vi, att 
vi med hopp kunna blicka framåt mot vär ldsfreden – Först när vi kunna 
tala om en verklig samhäl l smänniska , för vilken samarbetet med andra 
varken är tvång eller beräkning, utan den naturliga livsluft, hon ej kan vara 
förutan, först då kan det vara på tiden att börja planlägga vär lds-
samhäl le t . Det är på vär ldsmedborgaren vi vänta: – Ty endast 
världsmedborgare skola kunna bygga upp en världsfred, som icke blott är 
en bedräglig utvärtes målning, utan en konkret verklighet med sina djupaste 
rötter i vårt innersta.119 

 

                                           
116 Ibid. 
117 Nils af Ekenstam, ”Några riktlinjer för det fortsatta arbetet”, Rättsstaten, 1917:1-2, s. 28. 
118 Josef G. Jonsson, ”Några tankar om kriget och världsfreden”, Rättstaten, 1915:1, s. 9. 
119 Ibid., s. 14. 
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Dansken Axel Dam uttryckte samma uppfattning när han i Rättsstaten 1917 
framhöll att människan var tvungen att förändras för att man skulle få 
uppleva en världsfred. 
 

Huru olika än meningarna kunna vara rörande det världskrig, vi nu 
uppleva, äro dock säkerligen alla eniga om, att orsakerna till detsamma 
måste sökas något uti människors tanke- och handlingssätt, som måste för-
ändras, för så vitt internationella rättstillstånd skola träda istället för kapp-
rustningar med ty åtföljande krig.120 

 
Vägen att förändra människan gick genom undervisning och hjälp till själv-
hjälp. Individens emancipation var receptet för att lämna det rådande 
samhället bakom sig.121 I linje med dessa tankar föreslog Johan Hansson i 
artikeln: ”Ett kolonialt världssamhälle” att de europeiska staternas koloni-
förvaltning skulle förändras. Han tyckte att detta var viktigt eftersom 
kampen om kolonierna enligt honom hade haft sin del i krigsutbrottet. 
Hansson föreslog därför att kolonierna skulle ordnas under en, för alla 
länder, gemensam förvaltning. En internationell kolonialstyrelse med upp-
gift att styra och administrera koloniområdena skulle inrättas i Haag. Lokal 
representation skulle emellertid tillsättas ute i kolonierna där den infödda 
befolkningen ingick. Målet var att förmå de infödda att styra sig själva. 
Dessa var för tillfället inte kapabla till det, men genom att delta i 
beslutsfattandet skulle de fostras till självstyrelse. Enligt Hanssons förslag 
skulle kolonierna på detta sätt inte längre vara en del av moderlandet, utan 
av en världsomfattande gemensam och därmed också neutral enhet. Detta 
innebar att någon militär inte skulle vara nödvändig i kolonierna då behov 
av att bevaka de yttre maktförhållandena inte längre fanns. En polisstyrka 
var fullt tillräcklig, menade Hansson. I kolonialstyrelsen var det tänkt att alla 
suveräna stater skulle ha plats, representerade efter befolkningsstorlek. 
Hansson hoppades att denna styrelse skulle utgöra starten för ett regelrätt 
världsparlament. För Hansson var sammanslagningen av kolonierna endast 
början på något mycket större. Han tänkte sig nämligen att kolonistaten 
kunde utökas gradvis. 
 

Kanske skulle på detta sätt den neutrala zonen kunna utvidgas mer och mer 
till att omfatta allt flera länder och nationerna i efterhand sammansmälta i 
ett allt större rättssamhälle utan att de behövde uppgiva något av vad som 
är av värde i deras kulturliv.122 

                                           
120 Axel Dam, ”Rättsmoralisk undervisning i skolorna”, Rättsstaten, 1917:1-2, s. 4. 
121 Nils af Ekenstam, ”Några riktlinjer för det fortsatta arbetet”, Rättsstaten, 1917:1-2; Josef G. 
Jonsson, ”Några tankar om kriget och världsfreden”, Rättstaten, 1915:1, s. 9. 
122 Johan Hansson, ”Ett kolonialt världssamhälle”, Rättstaten, 1915:2, s. 39. 
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Kolonistaten skulle på detta sätt utgöra grundstenen till den världsstat som 
sedan skulle börja byggas. 

Idén om att försöka föra samman hela jordens befolkning under en admi-
nistrativ enhet, som ett led i en allmän förbrödring människor emellan, kom 
också till uttryck i det upprop rörande anslutning till en rättsdemokratisk 
international, som författades av ett antal skandinaviska rättsdemokrater och 
som publicerades i augusti 1917. Ett allmänt program i 12 paragrafer för 
detta världsförbund följde uppropet. Den första paragrafen i programmet 
angav förbundets syfte, vilket var att:  

 
 [...] verka för sammanförande av alla jordens folk till ett rättsstatsförbund 
med uppgift att uppbygga och upprätthålla en rättsmoralisk samhällsord-
ning, som betryggar individernas och folkens lika utvecklingsrätt under 
hägnet av andlig, politisk och ekonomisk frihet.123 

 
I paragraf två framkom det att: ”Samma rättsmoral, som gäller mellan indi-
vider, skall också vara rättesnöret för förhållandet mellan stat och individ 
samt stater emellan.”124 Programmet genomsyrades av en liberal ton. Staten 
var tänkt att endast engagera sig i de frågor som rörde övergripande statliga 
intressen. Individens bildningsnivå var en sådan, varför upprättandet av ett 
utbildningsväsen, med de bästa förutsättningar för individen att bilda sig, 
föll på statens lott. Staten skulle nämligen ha rätt att kräva en viss utbild-
ningsnivå av individen för att denne skulle få delta i samhällslivet. Veder-
lagsprincipen var tänkt att fungera som den styrande principen i samhället 
och med denna som grund skulle ett harmoniskt samhälle kunna skapas. 

Bristen på källmaterial gör det svårt att säga vad resultatet blev av 
strävandena att bilda en international. Det författades dock ett särskilt 
fredsprogram och det arrangerades vid tillfällen så kallade Rätts- och freds-
möten.125 
 
 
Så kan  samhäl le t  förändras  
 
Den svenska georgistiska rörelsen hade naturligtvis uppfattningar om hur 
rörelsens visioner skulle förverkligas. Innan diskussionen om detta fördju-
pas finns det anledning att kort säga något om vad rörelsen ansåg skulle 
hända om de föreslagna reformerna inte sattes i verket. Detta var något som 

                                           
123 ”En rättsdemokratisk international: Till anhängarna av en rättsdemokratisk samhällsordning”, 
Rättsstaten, 1917:3-4, s. 34. 
124 Ibid. 
125 Se till exempel Rättsstaten, 1917:1-2, s. 29. 

 201   



 

vare sig diskuterades särskilt ofta eller i detalj utvecklades i rörelsens skrifter. 
Frågan utgjorde inte ens en enskild problematik, utan ingick som en dimen-
sion i rörelsens samtidskritik och vision över hur samhället borde vara 
utformat. Rörelsens hotbild av framtiden var i mycket en förstärkning av 
samtidens missförhållanden. Orättvisorna skulle bara bli ännu större, rela-
tionen stad-land ännu mer i obalans och människornas levnadsförhållanden 
än ohälsosammare. Som omnämnts togs krigsutbrottet närmast emot som 
en bekräftelse på att samhället var dömt att gå under om inte rätten fick 
råda. Krig påstods nämligen i stor utsträckning ha sitt upphov i industrista-
ternas strävanden efter att erövra nya marknader för att avsätta sina 
produkter.126 
 
En rörelse bär också på en uppfattning om hur det bättre samhället skall 
kunna förverkligas. Den svenska georgismen var en rörelse som 
inledningsvis riktade sitt intresse mot politiken eftersom politiska beslut 
ansågs som nödvändiga för realiserandet av rörelsens projekt. Därför tog 
man också avstånd från ett filantropiskt perspektiv, eftersom ett sådant för-
hållningssätt inte var tillräckligt. Mer grundläggande förändringar av 
samhället var nödvändiga.127 Om att arbeta politiskt och om Ekonomiska 
frihetsförbundets politiska arbete uttrycktes det: 
 

Mycket litet fruktbart föreningsliv med allmänna syften kan utföras utan att 
man tangerar politiska områden, utan att man ställes inför uppgifter, av 
politisk karaktär. [---] Ekon. frihetsförbundet är en politisk förening så till-
vida som de frågor det sysselsätter sig med måste lösas å politisk väg.128 

 
Politiskt arbete var sålunda viktigt för rörelsen. Det tyder om inte annat det 
trägna arbetet med att bearbeta riksdagen på. Hela nästa kapitel ägnas den 
svenska georgismens arbete gentemot politiken.  

Vid sidan av en politisk strategi, syftande till att erövra institutionell makt, 
fanns en annan föreställning om hur samhället borde förändras. Denna tog 
sin utgångspunkt i den enskilde individens självreform. I Ekonomiska 
frihetsförbundets program påpekades att förbundet hade ett digert upplys-
ningsarbete framför sig. Uppgiften var att väcka och fostra den rättskänsla 
som fanns hos de svenska medborgarna.129 I Budkavlen lyfte Johan Hansson 
indirekt fram en individuell förändringsväg genom att påstå att klasskampen 
kunde betraktas som ett hot mot den nödvändiga förädlingen av person-
                                           
126 Detta är temat i till exempel Hansson, Krigen och pengarnes världskamp. 
127 Ibid., s. 14; ”Nationalinsamlingen och rättvisan”, Budkavlen, 1909:3, s. 38; ”Rättfärdighets-
märket”, Budkavlen, 1909:4-5, s. 49. 
128 ”Vad vill Ekonomiska frihetsförbundet?”, Budkavlen, 1910:9, s. 146. 
129 ”Vårt program”, Ekonomiska frihetsförbundets flygblad n:r 1, s. 2. 
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ligheten, utan vilken ett samhälle byggt på rättvisa vare sig skulle kunna upp-
nås eller bevaras.130 

En del i självreformen var utbildning och därför tipsades det i Budkavlen 
inte bara om lämpliga böcker, man uppmuntrade också anhängare och med-
lemmar att organisera egna studiecirklar. Bildning var ett nödvändigt inslag 
för att åstadkomma det rörelsen hade satt upp som sitt slutgiltiga mål, 
nämligen att höja individens moraliska standard. I samband med rörelsens 
reorganisering år 1914 antogs som framkommit ett nytt program. I detta 
hade den individuella och kulturorienterade förändringsvägen tilldelats en 
framträdande roll och social-etisk skolning utpekats som nödvändig för eta-
bleringen av en verklig demokrati. 
 

Således är förbundets namn ett koncist uttryck för såväl medel som mål: att 
genom folkets träning till a l l s i d i g t  beaktande av rättvisans krav lägga en 
fast grund för folklig självstyrelse och därmed bereda rum för den verkliga 
Rättsstaten med alla de möjligheter till kultur och kraftutveckling på alla 
händer, som däri står till buds.131 

 
Som en enskild punkt på programmet fanns också kravet på att införa 
undervisning i social-etik i skolan, eller samhällsmoral som det också 
kallades vid något tillfälle. Föreställningen att genom undervisning fostra till 
moraliskt ansvar och rättskänsla var därmed vital för rörelsen. Det plane-
rades för sommarkurser i social-etik. Att införa kurser i ämnet på landets 
olika folkskoleseminarier uppfattades också vara nödvändigt.132 Intresset för 
fostran till den riktiga rättskänslan kanaliserades dels i att en ursprungligen 
dansk undervisningsbok i morallära gavs ut av Svenska Andelsförlaget, dels i 
att tidskriften Rättsstaten tillsammans med tidningen Odlaren 1914 utlyste en 
uppsatstävling på temat: ”Rättsmoralen och ungdomens mest effektiva trä-
ning i densamma.”133 I uppmaningen till att delta i tävlingen sades det: 
 

Det rättsmoraliska arbetet måste tydligen börja i hemmet hos barnen, i den 
mån deras medvetande fördjupas, och fortsättas i skolan och där utanför 
[sic] på ett sådant sätt, att man kan hoppas på ett varaktigt resultat.134 

 

                                           
130 Johan Hansson, ”Mera om materialistisk historieuppfattning och utveckling”, Budkavlen, 
1910:3, s. 8. 
131 ”Förbundet för Rättsdemokrati”, Rättsstaten, 1914:2, s. 36. 
132 Försök till att erhålla statsanslag för verksamheten skulle också göras. Se Rättsstaten, 1917:1-2 
s. 26. 
133 Rättstaten, 1916:4, s. 104; Rättsstaten, 1917:1-2, s. 4-12; Rättsstaten, 1915:1, s. 2. ”Rättsmoralen 
och ungdomens träning i densamma”, Rättsstaten, 1914:4, s. 128. 
134 Ibid. 
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Det existerade en ömsesidighet mellan den politiskt kollektiva så kallade 
maktorienterade förändringsvägen och den strategi som innebar en i hög 
grad individuell självreform med avsikt att reformera individens egna kultu-
rella mönster. Nils af Ekenstam berörde detta när han talade om förutsätt-
ningarna för rättsstatens förverkligande. Det fanns två krafter i samhället 
som måste balanseras och samverka. Å ena sidan statens homogeniserande 
enhetstänkande och å den andra individualismens strävan efter mångfald. af 
Ekenstam menade att staten borde genomsyras av en rättsdemokratisk anda, 
samtidigt som individens självansvar behövde utvecklas.135 Självreform gick 
före allt annat då personlighetens frigörande var utvecklingens a och o. 
Samtidigt betonade han vikten av att gå vidare. Förutsättningen för att den 
individuella frigörelseprocessen skulle bli lyckosam var att de, alltså rätts-
demokraterna, visade intresse för politiskt arbete.  
 

Ty politikens verkstad är samhällslivets hjärna, vars arbete sprider sina 
verkningar ut till de mest undangömda skrymslen inom samhället. [---] Ja, 
även det personliga frigörelsearbetet står i vår tid lamslaget, därest stats-
maktens reglerande hand icke behörigen griper in.136 

 
Johan Hanssons syn på detta samspel skilde sig något från af Ekenstams. 
Hansson betonade kraftigare behovet av politiska reformer. Detta kom 
bland annat till uttryck i samband med diskussionen kring kolonins och 
trädgårdsstadens roll i samhällsförändringen. I Tyskland hävdade trädgårds-
stadens företrädare att staden kunde ses som inledningen av reformeringen 
av samhället i stort. Johan Hansson var dock något skeptisk till detta synsätt 
och om försöken att grunda trädgårdsstäder och dess roll i samhällsför-
ändringen skrev han: 
 

Och det vore en stor villfarelse, om man inbillade sig, att samhällets eko-
nomiska omdaning i allmänhet kunde uppnås på detta det fria initiativets 
väg. Tvärtom äro de skatte- och jordreformer man nu förbereder i England 
oundvikliga villkor för att den vackra trädgårdsstadsidén skall kunna 
tillämpas i större utsträckning och bringa de största fördelarna för 
massorna.137 

 
Men även Hansson menade att den individuella frigörelsen var central. 
Arbetet mot det politiska systemet, den form som den kollektiva maktorien-
terade förändringsstrategien tog sig hos den svenska georgismen, kunde 

                                           
135 Nils af Ekenstam, ”Till dem som förstå”, Rättsstaten, 1915:1, s. 2. 
136 Nils af Ekenstam, ”Rättvisa åt alla”, Budkavlen, 1914:1, s. 8. 
137 Johan Hansson, ”Trädgårdsstaden i teori och praktik”, Budkavlen, 1912:8-9, s. 170. 
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skapa ramarna och ge förutsättningarna för reformarbetet. Kraften för detta 
arbete måste emellertid ändå komma från den enskilde individen.138 

Denna individuella kulturorienterade strategi blev några år in på 1910-
talet, särskilt efter 1914 och förbundets ombildande, den dominerande. Den 
kom att överskugga den politiska och maktorienterade förändringsstrategin. 
Tyngdpunktsförändringen skedde samtidigt som den civilisationskritiska 
pastorala framtidsvisionen förlorade sin dominans till fördel för den kultur-
kritiskt moraliskt utopiska visionen av ett rättsdemokratiskt samhälle. Här 
finns det uppenbarligen ett samband. Den senare mer abstrakta visionen 
förutsatte en moralisk utveckling av medborgaren, av individen. Och då 
kanske politiska reformer var mindre intressanta.  
 
 
En röre lse ideo log i  i  förändr ing  
 
Den svenska georgismens rörelseideologi genomgick en tydlig förändring 
från 00-talet fram till slutet av 1910-talet. Inledningsvis, som till exempel 
alldeles efter det att rörelseorganisationen grundats, var rörelsen i stor 
utsträckning politiskt orienterad. Det vi omkring vilket rörelsen försökte 
forma en kollektiv identitet var socialt definierat. Ambitionen blev i detta 
läge att verka för kollektivt realiserade förändringar av samhället. En förut-
sättning för att lyckas med det var att man hade en egen plattform. Denna 
sökte man efter danskt mönster hos småbrukarna. Framtidsvisionen var i 
detta skede övervägande agrar och rural, den var ett pastoralt ideal och fann 
sin form i alternativa bosättningar så som kolonier och trädgårdsstad. 

Alternativa bosättningar var viktiga i Johan Hanssons argumentation. I 
någon mån betraktade Hansson dem som inledningen av något nytt. Men 
framförallt framstod de som medel i den agitatoriska verksamheten, efter-
som de förmådde åskådliggöra kraften i de predikade reformerna. Martin 
Sundell hade i diskussionen med Karl-Erik Forsslund, rörande möjligheten 
att grunda en koloni vid Brunnsvik, påstått att en sådan koloni skulle kunna 
spara upp till 10 års agitatoriskt arbete. Kanske delade Hansson Sundells 
uppfattning? Artiklarna i Budkavlen och Kooperatören åskådliggjorde målet. 
Reportagen från Letchworth och från jordbrukskolonin Fairhope konkreti-
serade på så sätt reformerna. Artiklarna blev substitut för den jord-
brukskoloni som aldrig kom att grundas i Sverige. De visade att det inte var 
något avlägset mål man strävade efter. Det goda samhället var möjligt att 
inrätta eller rättare sagt: det existerade redan! Allt som krävdes var att man 

                                           
138 Detta skymtas ibland annat i Hanssons anförande på Kooperativa förbundets kongress 1905, 
samt i hans rapport från den tyska kolonin Eden. Se s. 188. 
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slöt sig samman och ställde sig bakom den georgistiska jordreformrörelsens 
program. Artiklarna om alternativa bosättningar kan därmed sägas ha haft 
en mobiliserande uppgift.  

Att döma av den egna retoriken hade den svenska georgismen svårt att 
övertyga bönderna om jordvärdereformens förträfflighet. Dessa hade just 
blivit av med de förhatliga grundskatterna och var inte intresserade av att 
återinföra en skatt som så starkt påminde om dessa. Den allmänna tron 
tycks ha varit att jordvärdeavgiften utgjorde ett hot mot böndernas själv-
ägande position. Av den anledningen var det angeläget för rörelsen att med 
hjälp av rapporter från utländska kolonier visa att jordreformrörelsens 
program inte hade negativa effekter på småbruket och att småbrukarna tvärt 
om hade mycket att vinna på jordvärdereformens realiserande och på 
tullarnas avskaffande. 

Trädgårdsstaden och jordbrukskolonierna blev motbilder till den rådande 
situationen i samhället. De utgjorde alternativ i ordets rätta bemärkelse. 
Inrättandet av trädgårdsstaden och jordbrukskolonier sades gynna ett annat 
levnadssätt än det som erbjöds i det framväxande industrisamhället. Even-
tuellt kan man se de alternativa bosättningarna som försök att medla mellan 
det traditionella och moderna på det sättet att de gav möjlighet att etablera 
den förlorade gemenskapen, som funnits i det traditionella agrara samhället. 
I trädgårdsstaden och i kolonierna kunde det bästa från båda världar förenas 
till en helhet. 

Indirekt hade också artiklarna om trädgårdsstaden och jordbrukskolo-
nierna i uppgift att verka identitetsskapande på så sätt att de identifierade 
kolonisterna som samhällets progressiva grupp och pekade ut dem som 
samhällets framtid. De som levde och verkade i trädgårdsstaden och jord-
brukskolonierna beskrevs som allsidiga och kreativa. Det var psykiskt och 
fysiskt välmående individer som hade tagit saken i egna händer och som 
genom självverksamhet försökte förverkliga det goda samhället. Det var 
människor som hade höjt sig över de rent egoistiska och materiella 
intressena. Georgistiska jordreformrörelsens anhängare i Sverige hade något 
gemensamt med denna ”förtrupp”. De var själva företrädare för framtiden 
och de visste vilka reformer som var nödvändiga. Detta låg också i linje med 
det rörelse-vi som gestaltades i de analyserade rörelsetexterna. Den svenske 
georgisten stod över den vanlige medborgaren, han hade avtäckt grunden 
för samtidens orättvisor och förstått att själv ta ansvar för den egna indivi-
duella moraliska skolningen. Rörelse-vi:et förstärkte bilden av dem själva 
som tillhörande ett avantgarde, vilket företrädde ett alternativ till de rådande 
förhållandena i samhället, och som jordreformvänner, som rättsdemokrater 
var det deras uppgift att gå före och visa vägen eftersom de hade sett ljuset.  
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Den svenska georgismens rörelseideologi tog avstamp från föreställningen 
om natur eller naturlighet som det ideal och den norm som skulle forma 
individens liv och samhällets organisation. De samhälleliga lagar som 
reglerade relationen individer emellan, men också de större sammanhangen i 
samhället, liknades vid naturlagar och på samma sätt som dessa var de 
samhälleliga lagarna eviga och ofrånkomliga. De sociala missförhållandena i 
samhället tolkades följaktligen som en konsekvens av att man ignorerat de 
ramar som satts av samhällets egna naturlagar. Det var dock inte en darwi-
nistiskt präglad natursyn som låg till grund för denna position, utan den 
natursyn som Kropotkin förmedlade. I denna var tanken om den ömse-
sidiga hjälpen central, snarare än kamp- och konkurrenstanken.139 Med 
denna utgångspunkt, och med naturen som ett ideal, följde avstånds-
tagandet från klasskampen eftersom den utgjorde ett brott mot idén om den 
ömsesidiga hjälpen. Som en konsekvens av denna natursyn framträdde 
idealsamhället som ett samhälle i balans och harmoni. I detta samhälle rådde 
jämvikt mellan stad och land samt mellan individens längtan efter frihet och 
behov av social gemenskap. 

Det är viktigt att här framhålla att den civilisationskritik som de ledande 
för den georgistiska jordreformrörelsen gav uttryck för skilde sig från den 
som P. J. Rösiö eller Karl-Erik Forsslund artikulerade vid samma tid. 
Språket var ett annat. Rösiö och Forsslund skrev gärna flammande appeller i 
poetisk stil mot industrin och staden. Den tendensen var svagare inom den 
georgistiska rörelsen. Förklaringen till den georgistiska rörelsens civilisa-
tionskritiska uttryck ligger nog mycket i rörelsens karaktär och i dess 
projekt. Jordreformen stod överst på Ekonomiska frihetsförbundets 
program. Det var en reform som krävde aktion från det politiska systemet. 
Rörelsen tvingades därför att politisera sitt budskap och för att verka över-
tygande var det nödvändigt för rörelsens ledande företrädare att ta upp det 
språk som användes inom det samtal där man hade för avsikt att vara en 
part. Budkavlen och Rättsstaten blev därför ganska akademiska till sin karaktär. 
Sällsynta var artiklar med ett mer populistiskt anslag. Undantaget var Gustav 
Johanson, förbundets agitator de första åren, och han som i sin samtid kom 
att liknas vid en norrländsk Rösiö.140 Johan Hanssons person är en annan 
                                           
139 Se David Pepper, Modern Environmentalism: An introduction (London, 1996) s. 289 f. Johan 
Hansson uppmärksammade en likhet mellan Henry George och Pjotr Kropotkin i detta 
avseende. Kropotkins tankar kring den ömsesidiga hjälpen motsvarades hos George av idén om 
samverkans betydelse för utvecklingen. Se Johan Hanssons not i George, Framåtskridandet och 
Fattigdomen, s. 478. 
140 Att Gustav Johanson hade en särställning i rörelsen framkommer i ett referat från Ekono-
miska frihetsförbundets första stämma. Där jämförs Johanson med Rösiö. Johanson sades dela 
Rösiös poetiska språk och ha samma gedigna kunskaper om det mindre jordbrukets möjligheter. 
Liberator, ”Den ekonomiska frihetsrörelsen”, Budkavlen, 1910:10, s. 171. 
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del av förklaringen. Hansson växte upp under enkla förhållanden och 
saknade högre utbildning. Trots detta förväntades han framgångsrikt argu-
mentera med vetenskapligt skolade ekonomer, vilket han också överlag 
lyckades väl med. Vid några tillfällen kom dock hans enkla studiegång att 
bereda honom problem, som när han försökte få en artikel införd i Ekono-
misk tidskrift men blev refuserad med motiveringen att artikeln inte var till-
räckligt objektiv.141 Ett annat exempel på denna problematik är Gustaf 
Steffens argument för att inte ställa sig bakom Ekonomiska frihetsför-
bundet. Steffen var av den uppfattningen att förbundets utgångspunkter 
inte svarade upp mot de vetenskapliga kraven. En period omkring 1910 
hade faktiskt Johan Hansson tankar på att skaffa sig en högre utbildning, 
vilka han emellertid övergav. Det skulle ta för lång tid att erövra den 
doktorsgrad som han var i behov av. Att skaffa sig en lägre examen än så 
uppfattades som bortkastat. Rörelsens karaktär och Johan Hanssons egen 
bakgrund påverkade på detta sätt klangen i det civilisationskritiska uttrycket. 

Rörelseideologin genomgick som framhållits en förändring över tid. 
Efterhand började en annan bild av det framtida samhället att ta allt större 
plats. Det pastorala idealet började överskuggas av den moraliska utopin 
och visionen av det rättsdemokratiska samhället framträdde tydligare än de 
alternativa bosättningarna. Men det var inte bara framtidsvisionen som gavs 
en annan inriktning. Egentligen bytte hela rörelseideologin skepnad, vilket 
bland annat innebar att civilisationskritiken hamnade något i bakgrunden. 
Den tidigare så konkret definierade målgruppen och utgångspunkten för 
rörelse-vi:et blev också mer abstrakt och socialt obestämd. Småbrukaren 
fick träda tillbaka för rättsdemokraten. Tankarna kring hur samhället skulle 
förändras började också skifta. Visserligen hade idén om individens centrala 
roll för reformeringen av samhället funnits där hela tiden. Men i samband 
med rörelsens reorganisering hamnade denna föreställning än mer i för-
grunden eftersom en utveckling av den enskilde individens moraliska och 
etiska medvetenhet betraktades som en förutsättning för det goda sam-
hällets inrättande. 

Hur skall man då tolka och förklara omstöpningen av den svenska 
georgismens rörelseideologi? Först är det viktigt att påpeka att förändringen 
inte skall överdramatiseras. Den kulturkritik som blommade ut i samband 
med världskriget var inget nytt drag hos rörelsen. Rörelsen tappade inte 
heller intresset för möjligheten att använda den politiska vägen för att åstad-
komma samhällsförändringar. Om detta vittnar försöken att påverka vän-
stersocialistiska partiets program våren 1917. 

                                           
141 Brev från Johan Hansson till Jenny Bergqvist 1907-05-31, privat förvar. 

 208   



 

Som framkommer i nästa kapitel hade den svenska georgismen svårt att 
vinna ett starkt fotfäste inom det politiska systemet. Vid en strategisk ratio-
nell tolkning skulle rörelsens förändrade inriktning kunna ses som ett svar 
på detta. När den snabba, raka och maktorienterade förändringsstrategin 
stötte på allt för stort motstånd framstod en mer individuellt inriktad 
förändringsstrategi som en lättare väg att välja. Detta är dock bara en 
delförklaring. Större vikt bör istället läggas vid krigsutbrottet som var sam-
tidens stora traumatiska händelse. Världskriget ställde sakerna på sin spets. 
Det kom att fungera som en bekräftelse på den kulturkritiska dimensionen 
hos rörelsen och legitimerade att större intresse visades den enskildes 
moraliska och etiska kvaliteter. Med kriget framstod dessa brister med ens 
så mycket tydligare. Ytterligare en del i förklaringen till varför rörelsen lade 
om kurs är förknippad med Johan Hansson och dennes roll i rörelsen. 
Hansson avgick som ordförande 1912, och hos Nils af Ekenstam, som fick 
en allt mer central roll i rörelsen, var det kulturkritiska och individuella 
temat mycket mer framträdande än vad det var hos Hansson. När man vill 
förklara varför den svenska georgismen ändrade uttryck måste man således 
väga in en rad såväl interna som externa faktorer. 
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Kapitel 7 
 
 
 

Mot riksdag, landsmöte och kongress 
Den svenska georgismens politiska ansatser 

 
 
Ett mål för den georgistiska jordreformrörelsen var att skapa möjlighet för 
dem som så önskade att försörja sig som jordbrukare. Rörelsen menade att 
samtidens sociala missförhållanden hade sin källa i en obalans mellan stad 
och land. Denna borde utjämnas, och en jämvikt etableras. Receptet för att 
möjliggöra detta, att skapa utrymme för ett pastoralt ideal, var framförallt 
jordvärdereform och införandet av en jordvärdeavgift. I denna rörelse fann 
det svenska sekelskiftets moderniseringskritik ett snävare sett politiskt 
uttryck. Det var beslut fattade av det politiska systemet som skulle skapa 
förutsättningar för de reformer rörelsen ansåg nödvändiga. För den geor-
gistiska jordreformrörelsen var därför politik en central angelägenhet. 

I detta kapitel granskas den svenska georgismens interaktion med det 
politiska systemet, rörelsens attityd till politiken i sig, relationen till med-
lemmarna av det politiska systemet och de sätt varpå rörelsen direkt för-
sökte påverka det nationella politiska beslutsfattandet. Här uppmärksammas 
också det bemötande som rörelsen fick av medlemmarna av det politiska 
systemet. 
 
 
Jordfrågan och  de  po l i t i ska  vänster-
part ierna  1900-1920 
 
En politiskt orienterad rörelse bör äga kontakter inom det politiska 
systemet. Hur väl rörelsen lyckas med det påverkas i mycket av den politiska 
möjlighetsstrukturen, vilken analytiskt kan bestämmas genom att lyfta fram 
de variabler som presenterades i det andra, teoretiska kapitlet. Det finns skäl 
att kort upprepa vilka de är. Den första variabeln rör de strukturella förut-
sättningarna att delta i och påverka det politiska beslutsfattandet. En andra 
variabel är relationen mellan partier och deras potentiella väljare. Är den 
stabil eller är partierna upptagna med att etablera kontakter med nya väljar-
grupper? Partiernas interna enighet är en tredje variabel som kan studeras 
för att karakterisera den politiska möjlighetsstrukturen, medan den fjärde 
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rör frågan om rörelsen lyckats få betydelsefulla enskilda aktörer av det 
politiska systemet att sluta upp bakom och bli anhängare till rörelsens idéer 
och arbete. Att på ett mer precist sätt bestämma den svenska georgistiska 
rörelsens politiska möjlighetsstruktur är svårt. Detta är inte heller ambi-
tionen, utan här används begreppet mer i betydelsen av det dynamiska poli-
tiska sammanhang i vilket rörelsen verkar. Denna undersökning kommer 
dock indirekt att säga något om de politiska förutsättningarna för en 
politiskt vänsterorienterad rörelse vid seklets inledning. 

I detta sammanhang är det särskilt relevant att uppmärksamma föränd-
ringar relaterade till den första variabeln. Denna rör strukturella aspekter 
och bör därför påverka de övriga tre. Det tidiga 1900-talets demokratise-
ringsprocess förändrade förutsättningarna för politiskt agerande i Sverige. 
Reformeringen av rösträtten innebar att fler medborgare erhöll möjlighet att 
påverka det centrala politiska beslutsfattandet. Detta medförde att det upp-
stod en stor grupp av potentiella väljare för de politiska partierna. Demokra-
tiseringsprocessen satte därför den politiska strukturen i rörelse, vilket 
innebar att gamla allianser mellan parti och väljare bröts upp och ersattes av 
nya.  

Tabellen nedan åskådliggör den snabba ökningen av röstberättigade på 
landsbygden i Sverige under perioden 1902-24. 
 
 
Tabell 3. Rösträtten till riksdagens Andra kammare på den 
svenska landsbygden 1902-1924  
 
År   antal röstberättigade   
1902       285 765  
1905       313 458 
1908       346 936 
1911       859 792 
1914 I        866 906 
1914 II      878 594 
1917       874 267 
1920       895 540 
1921    2 212 295 
1924    2 262 124 
 
Källa: BiSoS valstatistik 1906-1908, s. 11; Statistisk årsbok för Sverige 1914, tab. 139; Statistisk 
årsbok för Sverige 1917, tab. 249; Statistisk årsbok för Sverige 1920, tab. 258; SoS allmännaval, 
riksdagsmannavalen 1918-1920, tab.5; SoS allmännaval, riksdagsmannavalen, 1921 tab. 3; SoS all-
männaval, riksdagsmannavalen 1922-1924, tab. 3. 

 
 
Genom hela perioden genomfördes stadigt en utvidgning av rösträtten. Av 
speciellt intresse är den mer än fördubbling av antalet röstberättigade på 
landsbygden som ägde rum mellan 1908 och 1911, då det var under dessa år 
den svenska georgistiska jordreformrörelsen organiserade sig och visade det 
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största intresset för landsbygdens problem. Vilket för övrigt flera andra 
rörelser och organisationer också gjorde. Den georgistiska jordreform-
rörelsen var ju inte ensam om att försöka fylla detta tomrum.  

Om förståelse för resultatet av den georgistiska rörelsens politiska 
agerande skall kunna erhållas är det nödvändigt att kort sammanfatta de 
politiska vänsterpartiernas ställningstagande på det område som särskilt in-
tresserade rörelsen, det vill säga jordfrågan och de sociala förhållandena på 
landsbygden. På så sätt fångas också den andra och tredje variabeln upp för 
bestämmandet av den politiska möjlighetsstrukturen. 

”Idé– och programanalyser är en bristvara i forskningen om sekelskiftets 
liberalism, vilket också gäller studier av organisationsbyggandet”, deklarerar 
Nils Edling. Han pekar mot den betydelse som agrar- och landsbygds-
orienterade frågor hade i det tidiga 1900-talets liberalism. Frisinnade Lands-
föreningen hade till exempel redan från början ett nära samband med 
egnahemsfrågan. Det fanns strategiska motiv bakom liberalernas intresse för 
landsbygden. Socialdemokratin fokuserade på städerna och vann där stora 
anhängarskaror, medan deras intresse för landsbygden däremot var svalare. 
Här fanns en öppning för liberalerna. Genom att organisera landsbygdens 
småfolk skulle de kunna skapa sig en egen maktbas.1 

 Det har framhållits, så väl av Edling som tidigare av Olle Gellerman, att 
Frisinnade Landsföreningen under de första åren inte enbart riktade sig till 
de självägande mindre bönderna, utan att man också hade ambitionen att 
underlätta för andra grupper i samhället att skaffa sig egen jord. I 1905 års 
program framgick att arbetarbostads– och jordbruksegnahemsfrågorna 
borde befrämjas för att förbättra situationen för de mindre bemedlade 
klasserna. Det ansågs viktigt att utveckla det mindre jordbruket och att 
åstadkomma en tidsenlig arrendelagstiftning.2  

Olle Gellerman visar i avhandlingen Staten och jordbruket 1867-1918 vilken 
betydelse Stockholms jordreformförening kom att få för radikaliseringen av 
Frisinnade Landsföreningens program i jordfrågan åren 1906-07. Radikali-
seringen var ett resultat av att de i jordreformföreningen aktiva Carl 
Lindhagen och Erik Palmstierna hade stort inflytande i Landsföreningen. 
Anledningen till att jordföreningen i sin tur fick ett så stort genomslag just 
dessa år var, enligt Gellerman, att tidpunkten sammanföll med att riks-
dagens båda kamrar antog den allmänna rösträtten för män. I denna 
situation kunde jordreformisternas idéer locka över de ekonomiskt svagare 
grupperna till Landsföreningen och liberalerna.3 I det program som antogs 

                                           
1 Edling, Det fosterländska hemmet, s. 363 f. 
2 Frisinnade Landsföreningens program 1905, Frisinnade Landsföreningens meddelande 1905:5, s. 2. 
3 Gellerman, s. 358. 
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vid landsmötet i november 1907 återfanns beskattning av oförtjänt värde-
stegring.4 

Jordreformvännernas attack och seger var tillfällig. Fram till 1911 
bleknade den radikala positionen i jordfrågan allt mer och Frisinnade Lands-
föreningens program blev återigen mer traditionellt bondevänligt.5 Att 
motstånd mot de radikala skrivningarna fanns inom Landsföreningen, fram-
förallt de som gällde äganderättsfrågan, var tydligt.6 Tanken på tryggad 
besittningsrätt, som tidigare hade funnits med på programmet, hade spelat 
ut sin roll efter världskriget. Då framtonade äganderätten som grunden för 
en stark svensk bondeklass. Detta var tydligt i valprogrammet från 1920. 
Istället för den tryggade besittningsrätten ansågs devisen: ”den som brukar 
jorden skall äga den och den som äger jorden skall bruka den”, vara central. 
Idén om en koncessionslagstiftning, som hade införts i programmet 1907, 
och som återfanns något omarbetad i de senare programmen, var nu bort-
rensad. 1920 års program i jordfrågan hade bönderna som adressat. 
Frisinnade Landsföreningen framställde sig som den självägande bonde-
klassens parti.7  

Vad var då anledningen till Frisinnade Landsföreningens förändrade 
hållning i agrar– och jordfrågan? Skälet till att liberalerna tappade initiativet i 
jordfrågan var, enligt Gellerman, i mycket att enskilda aktörer som Carl 
Lindhagen och Erik Palmstierna lämnade föreningen för att istället ansluta 
sig till socialdemokratin. Dessa hade inte heller förmått stå upp mot de 
starka bondeintressen som fanns inom föreningen.8 Jag menar att man 
måste se till strukturellt betingade förhållanden. Huvudförklaringen bör 
sökas i demokratiseringsprocessen. Den allt bredare politiska rösträtten 
skapade en ny marknad under 00–talet. Detta är också ett perspektiv som 
förmedlas i den tidigare forskningen, av såväl Edling som Gellerman. 
Socialdemokratins aktiva och framgångsrika arbete med att vinna dessa nya 
väljargrupper tvingade liberalerna att rikta sitt intresse mot de lite mer 
bemedlade landsbygdsgrupperna. Detta är en del i förklaringen till varför 
programmet blev mer bondeinriktat under 1910-talet. En annan skulle 
kunna vara den starka förankring liberalerna hela tiden hade haft bland de 
självägande bönderna. Till detta kommer att den gemensamma vänstern, 
bestående av socialdemokrater och liberaler, genom den allmänna 

                                           
4 Se broschyren Pehr Johnsson, Jordfrågan: Ett ord till småbrukarna, Frisinnade Landsföreningens 
meddelanden 61 (1908:5) (Stockholm, 1908) s. 4. 
5 Gellerman, 345 f. 
6 Se till exempel Roséns uttalanden på förtroenderådets möte 1907-10-31. Förtroenderådet, 
Protokoll, Bilagor 1903-1913, A3:20, Frisinnade Landsföreningen, RA. 
7 Frisinnade Landsföreningens valprogram 1920, 1920:2. 
8 Gellerman, s. 147, 345. 
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rösträttens införande hade spelat ut sin roll. Möjligheten fanns nu för libe-
ralerna att markera vänsterut. En önskan att framställa sig som klassneutrala 
och ett avståndstagande från varje typ av klassegoism genomsyrade 1919 
och 1920 års program.9 I dessa gjordes också markeringar mot de allt star-
kare bondepartierna, vilka hotade Landsföreningens ställning bland de själv-
ägande bönderna.  

Socialdemokratin och jordfrågan är ett klassiskt forskningsområde och det 
har påståtts att den marxistiska koncentrationsteorin började ifrågasättas 
internt inom socialdemokratin på allvar i mitten av 00-talet. En debatt 
inleddes vars resultat blev att partiets hållning i jordfrågan reformerades i 
samband med 1911 års partikongress. Den nya positionen innebar att man 
öppnade för de mindre självägande böndernas anslutning till partiet. I forsk-
ningen har det diskuterats om detta innebar ett avsteg från den marxistiska 
linjen. Herbert Tingsten har hävdat att så var fallet och andra har slutit upp 
bakom honom. Bland senare tids forskare har emellertid denna slutsats 
kommit att ifrågasättas. Det har istället sagts att partiet lyckades lösa 
problemet med att bredda väljarbasen utan att överge den marxistiska 
linjen.10  

Från 1910-talets första år fram till 1917 fördes en diskussion inom 
vänsterradikala kretsar angående möjligheten att starta ett tredje vänsterparti 
vid sidan av det socialdemokratiska och liberala. Våren 1917 bildades så, 
efter en utbrytning ur socialdemokratiska partiet, Sverges Socialdemokratiska 
Vänsterparti. Sverker Sörlin har tidigare uppmärksammat att ledande per-
soner bland dem som agiterade för småbruket tenderade att ansluta sig till 
det nya partiet.11 Partiets bildande medförde att positionerna inom de radi-
kala kretsarna försköts, och nya möjligheter skapades för den georgistiska 
rörelsen.12 

Den översiktliga diskussionen ovan har främst gällt de tre första variab-
lerna med vars hjälp den politiska möjlighetsstrukturen kan fixeras under en 
given period. Nu riktas uppmärksamheten mot hur förhållandena på dessa 
tre områden samverkar med den fjärde variabeln. Framställningens tyngd-
punkt hamnar på denna eftersom den i större utsträckning än de övriga 
sätter rörelsen och rörelseentreprenörerna i centrum som handlande 
                                           
9 Frisinnade Landsföreningens valprogram år 1920. 
10 Herbert Tingsten förde fram denna tanke på 1940-talet. Han har fått stöd av Lars Björlin. 
Birger Simonson med flera har emellertid ifrågasatt detta. De senare har nämligen ansett att för-
ändringarna i partiprogrammet inte innebar ett avsteg från den marxistiska linjen. Enligt 
Simonson stavades lösningen kooperation, genom denna kunde den marxistiska samhälls-
analysen upprätthållas samtidigt som programmet öppnades för småbrukarna. Se Simonson, s. 
205, 214. 
11 Sörlin. Framtidslandet, s. 223 f. 
12 Om begreppet möjlighetsfönster se s. 51. 
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aktörer. De tre övriga variablerna, som i allra högsta grad inverkar på rörel-
sens agerande, kan rörelsen endast påverka indirekt. 

 
 

Georg ismen i  p lenum och  utskott  
 
P a r t i p o l i t i k e n s  k r i t i k e r  
 
Innan diskussionen förs vidare, och den georgistiska rörelsens arbete mot 
det politiska systemet belyses, finns det skäl att stanna upp och uppmärk-
samma rörelsens inställning till politiken i allmänhet och till partipolitiken i 
synnerhet. Denna inställning sätter nämligen ramarna för rörelsens möjlig-
heter att engagera sig i politiken. 

I broschyren Värklig själfstyrelse från 1906 diskuterade Johan Hansson 
möjligheten att finna en representationsform som tillät den enskilde 
individens vilja och åsikter att få genomslag i den centrala politiska besluts-
processen. Idealet – det direkta självstyret – var inte praktiskt genomförbart. 
Istället gällde det att hitta ett gott alternativ till denna styrelseform.13 Majori-
tetsvalsprincipen stämplades av Hansson som barbarisk. Den stod enligt 
honom för partivälde och gynnade ”de skickligaste politiska jonglörerna”.14 
Det proportionella systemet var något bättre då det i alla fall skapade 
rättvisa mellan de olika partierna.15 Själv ville Hansson införa individuell 
proportionalism, som tog sin utgångspunkt i den tidigare refererade kvali-
tetsmetoden (se s. 149). Individuell proportionalism genomsyrades av 
direktdemokratiska ambitioner. En viktig princip var att medborgaren inte 
var bunden av mandatperioder utan när som helst kunde flytta sin röst fritt 
mellan olika kandidater. Medborgarens inflytande skulle därmed öka och 
med det allmänhetens intresse för politik, vilket i förlängningen skulle leda 
till att partiernas maktställning underminerades.16 

Arne Garborg hävdade att den tidigare herremakten inte hade försvunnit i 
och med rösträttens utsträckande. Den hade bara bytt skepnad. Partimakten 
hade trätt in i herremaktens ställe. Även Garborg fann lösningen i indivi-
duell proportionalism eftersom den skulle ge medborgarens uppfattning så 
gott genomslag att varje omröstning i riksdagen erhöll karaktären av folk-
omröstning.17 I Garborgs avståndstagande fanns också en misstro mot dem 

                                           
13 Johan Hansson, Värklig själfstyrelse individuell proportionalism: En konsekvent demokratisk 
representationsreform för nationen och föreningslifvet (Göteborg, 1906) s. 12. 
14 Ibid., s. 14. 
15 Ibid., s. 18 f. 
16 Ibid., s. 28 f. 
17 Arne Garborg, ”Partistyrelse och folkstyrelse”, Budkavlen, 1911:10-11, s. 202-212. 
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som valdes att företräda nationens medborgare. Den ideale riksdagsmannen 
var enligt honom fri från partiband och självständig i sitt handlande.18 I 
Budkavelns första nummer för 1912 framhölls på detta tema att: 
 

Den riksdagsman som ärligt vill fatta sin uppgift således och modigt 
fullföljer den, han är och blir en stark man. För honom blir hårt snörda 
partiband för trånga; intrigspel i själviska eller klassegoistiska syften blir 
honom förhatliga och tanken på en egen karriär, så vanlig inom alla partier, 
lämnar honom oberörd.19 

 
Ledande inom Ekonomiska frihetsförbundet och den georgistiska rörelsen 
utpekade opportunismen som sin värsta fiende. När den fick råda inom 
politiken skulle det innebära att de fasta principerna övergavs, de som 
egentligen borde ligga till grund för riksdagsmännens överväganden och 
beslutsfattande.20 Attityden till politiken färgades av rörelsens kulturkritiska 
perspektiv. Man hävdade att individers idéer och övertygelser inte var 
avgörande för det politiska agerandet detta lät sig istället styras av ett 
materiellt egoistiskt tänkande. Trots detta vände man inte politiken ryggen, 
det var närmast politikens partiorganisation man tog avstånd ifrån. Rörelsen 
hade ju ett eget alternativ för hur det politiska systemet borde omstruk-
tureras, den individuella proportionalismen och den så kallade kvalitets-
metoden.  

Granskningen av den georgistiska rörelsen och politiken är uppdelad i två 
avsnitt, ett första där relationen till riksdagspolitiken uppmärksammas och 
ett andra där rörelsens arbete mot de politiska vänsterpartierna utanför riks-
dagen studeras. 
 
 
G e o r g i s m e n  o c h  r i k s d a g e n  
 
När väl den georgistiska jordreformrörelsen funnit sin organisation 
bestämdes att den skulle vara partipolitiskt obunden. Det sades dock 
samtidigt att man skulle agera politiskt för att förmå det politiska systemets 
medlemmar att sluta upp bakom de reformer som förbundet och rörelsen 
ville se realiserade. Detta gjorde de ledande inom Ekonomiska frihets-
förbundet bland annat genom skrivelser, petitioner och resolutioner, det vill 
säga genom att använda delar av en repertoar som var tydligt etablerad av 
                                           
18 Ibid. 
19 ”När den nyvalda riksdagen”, Budkavlen, 1912:1, s. 2. 
20 Johan Hansson hävdade ju till och med att det var den ”praktiska” politikens män som legat 
bakom världskrigets utbrott. Militarismen, monarkin och tullarna var dessas skötebarn. Johan 
Hansson, ”Världskrigets viktigaste lärdomar för demokratin”, Rättsstaten, 1914:4, s. 106. 
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dåtidens folkrörelser. I samband med Ekonomiska frihetsförbundets första 
förbundsstämma hösten 1910 riktades till exempel skrivelser till riksdagens 
ledamöter och regeringen. I skrivelsen till riksdagsmännen påpekades att det 
var önskvärt att dessa i fortsättningen tog ekonomiska frågor på större 
allvar. Riksdagsmännen uppmanades att initiera arbetet för införande av 
jordvärdeavgift och avskrivande av tullar. Den andra skrivelsen var direkt 
riktad till regeringen och innehöll en anmodan att lägga grunden för en 
nationell taxering av jordvärdet.21 För förbundets del var detta ett av de mer 
framträdande sätten att påverka det politiska systemet. Och vid förbundets 
stämma i Göteborg hösten 1912 upptogs stora delar av mötet av att 
behandla olika frågor i vilka förslag till resolutioner och skrivelser lagts 
fram.22 

I vanliga fall stod förbundet och rörelsen ensam bakom skrivelserna till 
riksdag och regering. Men det hände, vid åtminstone ett tillfälle, att för-
bundet samverkade med andra organisationer.23 Skrivelser av detta slag var 
ett sätt för förbundet att visa hur brett förankrade de egna kraven var. Så 
skall även den landstingspetition uppfattas som ställdes till regeringen i 
januari 1913. Petitionen hade undertecknats av nästan 100 landstings-
ledamöter, vilka genom denna aktion krävde att frihandel och jordvärde-
avgift gavs högre prioritet av regeringen.24 

Det fanns också mer innovativa inslag i förbundets repertoar. Hösten 
1911 genomfördes en vad de kallade för ”interpellation” bland riksdagens 
ledamöter. Riksdagsmännen fick besvara ett antal frågor kring jordvärde-
avgift och tullarnas avskaffande. I Budkavlen beskrevs senare initiativet som 
en stor framgång. Svar hade inkommit från 280 riksdagsmän och av dem 
hade en majoritet (184 ledamöter) varit gynnsamt inställda till förbundets 
idéer. Enligt Budkavlen var det framförallt arbetarpartiets ledamöter som 
förhållit sig positiva, men även liberaler hade visat intresse, om än något 
svalare.25 Vid sidan av skrivelser, petitioner, resolutioner och interpellationer 

                                           
21 ”Jordvärdetaxering, statlig och kommunal jordvärdeavgift”, Budkavlen, 1911:1-2, s. 1-8. 
22 Detta var första gången stämman var stängd för allmänheten. Se ”Några märkliga syner i 
vattenrättsfrågan: Skrivelseförslag till Kungl. Maj:t”, Budkavlen, 1912:10, s. 196 ff. Bland annat ett 
skrivelseförslag till Kungl. Maj:t i vattenrättsfrågan.  
23 Den skrivelse som här åsyftas var undertecknad av så väl representanter för Ekonomiska 
frihetsförbundet som de organiserade arbetslösas förening, typografföreningen i Stockholm och 
Sverges Småbrukare- och Skogsarbetareförbund. ”Dyrtid och arbetslöshet: Skrivelse till Kungl. 
Maj:t om omedelbara åtgärder häremot”, Budkavlen, 1912:1, s. 3-6. 
24 ”För frihandel och jordvärdeavgift: Landstingsmännens petitioner”, Budkavlen, 1913:1-2, s. 9-
15. 
25 Efter valet 1911 började man till och med inom förbundet spekulera om förutsättningar fanns 
att bilda en särskild frihandels- och jordvärdegrupp i riksdagen. ”Små reflexioner”, Budkavlen, 
1911:9, s. 173; ”Riksdagskandidaternas svar”, Budkavlen, 1911:12, s. 219 f. 
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delade förbundet ut sina egna skrifter till riksdagens ledamöter.26 Vid ett 
tillfälle fick också förbundet möjlighet att tala direkt till bevillningsutskottet, 
som var det utskott som hade ansvar för beredningen av jordvärdefrågan.27   

 
 

C a r l  L i n d h a g e n  o c h  j o r d v ä r d e a v g i f t e n  i  r i k s d a g e n  
 
Om avsikten är att diskutera Ekonomiska frihetsförbundets och den geor-
gistiska rörelsens förmåga att göra sina frågor till diskussionsämne för det 
politiska systemet måste man gå in och mer i detalj se till hur frågorna 
behandlades i riksdagen. Särskilt relevant är det att lyfta fram den roll som 
Carl Lindhagen spelade för jordvärdereformens politisering.  

Det har i tidigare kapitel framkommit att Lindhagen redan hösten 1906 
lanserades som en möjlig, eller kanske till och med idealisk, ordförande för 
det jordreformförbund som Johan Hansson vid den tiden planerade att 
upprätta. Detta projekt misslyckades. Kontakten upprätthölls dock med 
Lindhagen, som sedan 1890-talet varit engagerad i jordfrågan och utmärkt 
sig som en kraftfull förespråkare för småbrukarna.28 I Stockholms stadsfull-
mäktige hade Lindhagen de inledande åren av 1900-talet agerat med 
motioner som hade ett ”jordreformvänligt syfte”, för att tala med Johan 
Hansson.29 I diskussionen kring Stockholms stads utbredning under 1900-
talets första decennier blev för övrigt jordvärdetematiken aktuell. Av natur-
liga skäl rörde denna diskussion urbana problem.30 Den ruralt och agrart 
inriktade georgistiska rörelsen kopplade inte heller i någon större utsträck-
ning samman det samtal man själv var delaktig i på nationell nivå med den 
kommunala debatten, lokaliserad till de större städerna. Två exempel på 
initiativ riktade mot den kommunala nivån var, förutom arbetet som 
genomfördes i Jordföreningen i Göteborg, den motion som Jonas Karlsson 
ställde till Örebro stadsfullmäktige 1907 och den utredning rörande jord-
värdereformens möjligheter i Lund som Nils af Ekenstam genomförde. Den 
förra motionen var skriven av Johan Hansson och rönte inget positivt 
mottagande av Örebro stadsfullmäktige.31 

                                           
26 Ak prot., 1911:26, s. 17. 
27 Resultatet av detta blev dock inte vad rörelsen hade väntat sig. Ak prot., 1913:11, s. 58. 
28 Om Carl Lindhagens engagemang för småbruket se till exempel Sörlin, Framtidslandet, s. 236-
253. 
29 Se Johan Hansson, ”Carl Lindhagens jordreformarbete”, i Carl Lindhagen tillägnas denna bok som 
en hyllning på sextio-årsdagen 17/12. 1920 (Stockholm, 1920) s. 207. 
30 Se Deland, The social city. 
31 Se Brev från Johan Hansson till Jenny Bergqvist 1907-06-12, 1908-04-26, privat förvar. Brev 
från Jonas Karlsson till Johan Hansson 1907-10-10, privat förvar. Nils af Ekenstam, Utredning 
angående egoförhållandena inom Lunds stads jordrymd (Lund, 1902). 
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Lindhagens första riksdagsmotion rörande behovet av att utreda jordvär-
debeskattningen och dess konsekvenser inkom 1907.32 Till detta krav åter-
kom Lindhagen vid ett flertal tillfällen. Inte nog med att Lindhagen på detta 
sätt stödde förbundets strävanden. Han lät också förbundets texter bifogas 
som bilagor till motionerna 1913 och 1914.33 Som rörelseentreprenör var 
Johan Hansson djupt involverad i motionerna och han intog vid åtminstone 
ett tillfälle rollen som spökskrivare.34 Lindhagen var egentligen den ende 
riksdagspolitiker som aktivt verkade för införandet av en jordvärdebeskatt-
ning.35 Andra riksdagsmän var dock involverade i Ekonomiska frihets-
förbundet. Den liberale riksdagsmannen Gustaf Kobb var medlem i 
kommittén för Felsfonden. Han drev emellertid inte själv aktivt frågan om 
jordvärdereform i riksdagen.36 

När Lindhagen skrev sin första motion i ämnet – hösten och vintern 1906 
– var striden mellan jordreformrörelsens två falanger som allra häftigast. 
Detta präglade också Lindhagens motion, vilken var skriven i en medlande 
ton. Lindhagen hävdade att jordvärdestegring och jordvärde var skilda sidor 
av samma mynt och att de inte kunde beskrivas som varandras motsatser. 
Jordvärdestegringsskatten betecknades av Lindhagen som mer opportu-
nistisk, samtidigt som han framhöll att det fanns en risk att de som önskade 
beskatta det oförtjänta jordvärdet på årlig basis satte för stor tillit till möjlig-
heten att genomföra den storslagna reformen. Lindhagen föredrog i vilket 
fall som helst jordvärdeskatten. Den öppnade för beskattning av jordvärdet 
även inom icke planlagda områden, något som gjorde den möjlig att 
använda på den rena landsbygden. Motionen fick ett negativt bemötande i 
det sammansatta bevillnings- och lagutskottet och föll senare i Andra 

                                           
32 MAk 1907:157. 
33 MAk 1913:184; MAk 1914:176. Att Lindhagen bifogade texter som hade sitt ursprung hos 
Ekonomiska frihetsförbundet väckte visst missnöje och föranledde en artikel i Stockholms Dagblad. 
Detta kommenterades av Lindhagen i debatten i Andra kammaren. Se Ak prot., 1913:11, s. 51. 
34 I januari 1914 påstod Jenny Bergqvist Hansson i ett brev till Harald Vadman att hennes man 
arbetade med en jordvärdemotion åt Carl Lindhagen. Brev från Jenny Bergqvist Hansson till 
Harald Vadman 1914-01-24, Korrespondens allmän serie 1914, EIa:11, Värmlands distrikt, 
IOGT, FAS. 
35 Nils Persson i Malmö argumenterade i Andra kammaren 1907 för att kammaren skulle stödja 
Lindhagens önskan om att jordvärdeavgiften skulle beaktas som beskattningsform. Se Ak. Prot. 
1907:65, s. 18. Ernst Alarik Klefbeck lämnade visserligen in en motion till Första kammaren 
1913. Den hade samma syfte som Lindhagens och bör betraktas som en stödmotion. Se MFk 
1913:64. 
36 Gustaf Kobb var ledamot av Andra kammaren 1909-1914 och av Första kammaren 1919-
1920. De motioner som han lämnade in till riksdagen behandlade inte, med något undantag, 
frågor som den georgistiska jordreformrörelsen intresserade sig för. Däremot motionerade han 
tillsammans med georgisternas främste motståndare – Erik Palmstierna – rörande finansstatistik. 
MAk 1910:64; MAk 1911:275. 
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kammaren.37 Detta hindrade inte Lindhagen från att tillsammans med Sven 
Linders och Nils Persson inför 1911 års riksdag motionera för verk-
ställandet av en utredning kring hur en jordvärdetaxering skulle kunna reali-
seras. Bevillningsutskottet gick inte heller denna gång på motionärernas linje 
och motionen föll senare i de båda kamrarna.38 De följande tre åren upp-
repades denna procedur. Lindhagen inkom med motioner syftande till 
utredning av möjligheten att genomföra en jordvärdetaxering. Högern i 
Andra kammaren tog kraftigt avstånd från dessa motioner, medan social-
demokrater tillsammans med liberaler förhöll sig tveksamma eller av-
vaktande till dem. 

I de tidiga motionerna, och i den debatt som följde kring dem i Andra 
kammaren, framhöll Lindhagen att han inte själv var en hängiven georgist.39 
Denna attityd förändrades något efterhand och i motionerna från tidigt 
1910-tal gav han jordvärdereformen ett mer helhjärtat stöd. I Andra 
kammarens debatt 1914, när årets jordvärdemotion behandlades, ställde sig 
Lindhagen helt bakom jordvärdereformen och vände sig mot dem som 
betraktade jordvärdestegringsbeskattning som en god lösning.40 Han av-
visade reservationen som Erik Palmstierna och Richard Sandler framfört i 
bevillningsutskottet. I reservationen påstod de att den georgistiska samhälls-
åskådningen var felaktig, men att de ändå såg beskattning av jordens ökade 
värde som en riktig reform. Lindhagen antog själv den motsatta hållningen. 
Den georgistiska samhällsåskådningen var korrekt. Han sade sig helt och 
fullt ställa sig bakom dess grundtankar. Det var en storslagen idé som möj-

                                           
37 MAk 1907:146, s. 56-62. Inför 1907 års riksdag hade flera motioner inkommit rörande 
möjligheten att beskatta jordens värdestegringar. Axel Fredrik Vennersten och Olof Gustaf 
Erikson motionerade för stads- respektive landskommuners rätt att ta upp jordvärdestegrings-
skatt, MAk 1907:38 och MAk 1907:144; Fk prot. 1907:49, s. 24, 40; Ak prot. 1907:65. s. 34. 
Herman Andersson i Grimbo lade fram en liknande motion, MAk 1907:221. Vid samma riksdag 
uppmärksammade Jakob Gustaf Petterson i MAk 1907:267 den jordvärdestegring som skulle 
uppstå i samband med inlandsbanans anläggande. Motionerna föll men Gustav Cassel erhöll 
uppdraget, i enlighet med det sammansatta lag- och bevillningsutskottets betänkande, att utreda 
frågan. När väl Cassel fullgjort sitt uppdrag kom frågan att behandlas av jordvärdestegrings-
kommittén. Efter att kommittén avgivit sitt betänkande fortsatte ämnet att utredas av kommu-
nalskattekommittén. 
38 MAk 1911:251; Bevillningsutskottets betänkande 1911:13; Ak prot., 1911:26, s. 16. 
39 MAk 1907:146, s. 57 f.; Ak prot., 1911:26, s. 16. Ett faktum som motionernas motståndare 
använde som ett argument mot Lindhagens yrkande. Första kammarens protokoll (Fk prot.) 
1913:9, s. 26. Lars Björlin hävdar emellertid att man kan se tydliga georgistiska inslag hos 
Lindhagen och dennes position i jordfrågan. Georgismen var en del i den mer socialreformistiska 
socialistiska inriktning som hade de engelska icke-marxistiska socialisterna som förebild. Se Lars 
Björlin, ”Jordfrågan i svensk arbetarrörelse 1890-1920”, i Arbetarrörelsens årsbok 1974 (Stockholm, 
1974), s. 61, 83, 91. Björlin har inte uppmärksammat skillnaden och det spända förhållandet 
mellan den svenska jordreformrörelsens två falanger. Se Björlin, s. 57. 
40 Det gjorde Lindhagen emellertid redan 1913 då han i skarpa ordalag kritiserade Erik 
Palmstierna. Ak prot., 1913:11, s. 66. 
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liggjorde för alla och en var att få tillgång till jord. Reformen var också 
möjlig att genomföra här och nu inom det existerande samhället. Problemet 
var därför inte utgångspunkterna, snarare att man inte visste vad utfallet 
skulle bli om reformen realiserades. Men det var just därför den behövde 
utredas.41  

Hur skall Lindhagens mer tydligt positiva ställningstagande för jordvärde-
reformen förklaras? Han kan visserligen genuint ha blivit mer gynnsamt in-
ställd till reformen, men man kan inte låta bli att undra om inte Lindhagens 
attityd också bestämdes av reformens motståndare inom socialdemokratin, 
med Erik Palmstierna främst. Denne tillhörde den partimajoritet som 
Lindhagen kritiserade i så många andra frågor. Jordvärdereformen var bara 
ytterligare en fråga där han hamnade på kollisionskurs med den social-
demokratiska ledningen. 
 
 
B i l d e n  a v  j o r d v ä r d e a v g i f t e n s  f ö r e t r ä d a r e  i  
r i k s d a g e n  
 
Företrädare för de konservativa i riksdagen framförde en rad argument mot 
jordvärdereformen. Argumenten var motstridiga. Samtidigt som det vid till-
fällen påstods att jordvärdereformens propagandister företrädde ett kapi-
talistintresse, hävdades det vid andra tillfällen att detta var en reform som 
skulle leda till ett socialiserat samhälle.42 Oavsett vilket skulle resultatet bli 
det samma för jordbruket. Jordvärdereformen utgjorde helt enkelt ett hot 
mot den jordbrukande befolkningens existens. Jordvärdeavgiften skulle 
innebära dödsstöten för jordägarna, för när all skatt lades på jorden skulle 
man tvingas överge den.43 Införandet av single-tax var sålunda något man 
starkt vände sig mot. 

En av de mer framträdande motståndarna i Andra kammaren var Gustaf 
Jansson i Krakerud. I samband med att Lindhagen presenterade sin första 
motion kring jordvärdestegring och jordvärdeavgift 1907 berättade Jansson i 
Krakerud att han hade läst en artikel av Johan Hansson (som han kallade 
Hansen) där denne skulle ha påstått att jordvärdebeskattningen kunde 
frigöra kommunen från inkomsterna av brännvinsförsäljningen. Om det nu 
var så att man hade för avsikt att införa nya skatter var det angeläget att man 
kände till de faktiska förhållandena, vilket Jansson i Krakerud tydligen ansåg 
att Hansson inte gjorde. Han erbjöd därför Hansson på stående fot, inför 

                                           
41 Ak prot., 1914:23, s. 33-36.  
42 Ak prot., 1912:13, s. 38; Ak prot., 1913:11, s. 53. 
43 Ak prot., 1913:11, s. 58. 
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Andra kammarens ledamöter, 50 tunnland åkermark och 60-70 tunnland 
skogsmark att bruka, så att Hansson själv skulle få möjlighet att avgöra hur 
hög jordvärdebeskattningen borde vara.44 Detta var ett återkommande argu-
ment hos de konservativa motståndarna till reformen – att de som talade för 
småbruket saknade verklighetsförankring. De sades vara omedvetna om 
vilka hårda betingelser bonden verkade under och det framhölls att teori 
och praktik var skilda ting.45 Småbrukaragitatorerna, och kanske särskilt de 
som propagerade för jordvärdeavgiften, hade enligt motståndarna bristande 
erfarenhet av agrart arbete. Eller som Jansson i Krakerud uttryckte sig i 
debatten 1911: 
 

Det var en person, som höll ett föredrag i min hemtrakt. Han sade också, 
att han var småbrukare. Men jag såg inga valkar i hans händer efter järn-
spett och spade.46 

 
De konservativa i riksdagen ifrågasatte även den rättviseaspekt företrädarna 
för jordvärdereformen åberopade.47 Att de som fick god avkastning på sitt 
jordbruk erlade mer i skatt tyckte man var helt i sin ordning. För som 
Jansson i Krakerud påpekade: låg avkastning var inte nödvändigtvis det 
samma som att markägaren var lat. Denne kunde ju lika gärna vara sjuklig 
eller på annat sätt oförmögen att lägga ned det arbete som krävdes. Och då 
var det inte rätt att beskatta den markägaren lika mycket som den som hade 
alla förutsättningar att bruka jorden effektivt, menade han.48  

De uttryck som jordvärdebeskattningens motståndare använde i riksdagen 
för att beskriva jordvärdereformens förespråkare var också slående. I sam-
band med 1911 års riksdagsdebatt berättade Jansson i Krakerud att han 
hade talat med makarna Hansson och aldrig hade han stött på så naiva 
människor.49 Den mer liberale Daniel Persson i Tällberg delade denna upp-
fattning. Själv betecknade han Ekonomiska frihetsförbundets reformer som 
”trollformler” och kallade organisationen för ”besynnerlig förening eller 
förbund”.50 

Även ledande socialdemokrater tog avstånd från reformen. Den kritik 
som Richard Sandler riktade mot jordvärdebeskattningen i 1914 års 
riksdagsdebatt får sammanfatta den socialdemokratiska positionen i 
riksdagen. Det socialdemokratiska motståndet till reformen hade två huvud-
                                           
44 Ak prot., 1907:65, s. 22. 
45 Ak prot., 1911:26, s. 25; Ak prot., 1912:13, s. 47 f. 
46 Ak prot., 1911:26, s. 31. 
47 Ibid., s. 23 f. 
48 Ibid., s. 21. 
49 Ibid. 
50 Ibid., s. 24. 
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teman. För det första menade man att jordvärdeavgiften inte klarade av att 
ersätta övriga skatter i samhället, därtill var den för liten.51 Den andra 
invändningen gällde rättviseaspekten. Det var inte riktigt att lägga all skatt 
på jorden eftersom det skulle innebära att kapitalet blev obeskattat. Jord-
värdet var inte det enda socialt skapade värdet, det var i lika stor utsträck-
ning kapitalräntan och den enskildes arbetsinkomster, hävdades det.52 

Flera socialdemokrater stämde också in i den mer personligt riktade kri-
tiken mot rörelsen och dess ledande företrädare. Bernhard Eriksson påstod 
1911 att en av anledningarna till att riksdagen avhållit sig från att mer seriöst 
försöka sätta sig in i och se till jordvärdeavgiftens möjligheter var Johan 
Hanssons sätt att agitera. 
 

Den förste banérföraren i Sverige Johan Hansson har kanske genom en 
olämplig agitation afskräckt från en verklig pröfning af själfva idén om en 
jordvärdeskatt, [...]53 

 
Två år senare framförde Palmstierna samma åsikt. Måltavlan för 
Palmstiernas kritik var Karl Elander, Ekonomiska frihetsförbundets dåva-
rande ordförande. Det han tog fasta på var Elanders uppträdande inför 
bevillningsutskottet 1913.  
  

[...] och när det [taxering av jordvärdet] upptogs i bevillningsutskottet en 
kommande gång, hade man inkallat en av ledarna för den georgeistiska 
rörelsen i Sverige till att hålla ett föredrag i ämnet. Beskaffenheten av detta 
föredrag blev emellertid sådant, att utskottet icke endast vände sig helt från 
den georgeistiska åskådningen, vilken jag tror efter detta anförande helt och 
hållet förlorat varje resonans inom bevillningsutskottet, utan dessutom ville 
utskottet – jag måste med beklagande nämna detta – efter anförandet 
knappast ens lyssna till förslag om någon som helst förnuftig reglering utav 
fastighetsbeskattningen över huvud taget lagd på jordvärdebeskattningens 
grund. Inte ens ett bordläggningsyrkande bifölls, utan motionen avslogs 
utan vidare.54 

 
Enligt Palmstierna hade Ekonomiska frihetsförbundet genom sitt agerande 
saboterat alla möjligheter att få gehör för någon typ av skatt på det ökade 
jordvärdet. 
                                           
51 Ibid., s. 28. Erik Palmstierna hade tidigare påstått att jordvärdebeskattningen skulle sakna bety-
delse på landsbygden eftersom jordvärdet där var obetydligt.  
52 Ak prot., 1914:23, s. 37. Detta var ett problem som även kom upp till diskussion i Andra 
kammaren 1913. Lindhagen framhöll att allt kapital hade samma ursprung – jorden. Handels-
kapitalet var bara att beteckna som ett kristalliserat jordvärde. Ak prot., 1913:11, s. 80. 
53 Ak prot., 1911:26, s. 30. Johan Hansson tog mycket illa vid sig av Bernhard Erikssons kritik 
och han krävde att Eriksson skulle ta tillbaka den. Brev från Johan Hansson till Jenny Bergqvist 
Hansson 1911-04-26, privat förvar.  
54 Ak prot., 1913:11, s. 60. 
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I riksdagsdebatten framträdde alltså georgismen som företrädare av en 
enda idé och det var single-tax. I den tidiga diskussionen med Palmstierna 
stod i alla fall Hansson bakom denna tanke. Han vacklade senare i frågan 
och den svenska georgismens ställningstagande i denna fråga framstår över-
huvudtaget som oklart.  

I rörelsens texter förekom egentligen aldrig termen single-tax, utan det 
talades om att införa en jordvärdeavgift eller att beskatta jordvärdet. Ett 
exempel på detta är programmet för Jordreformföreningen i Göteborg: 
 

Jordvärdet beskattas såväl af staten som kommunerna. Jordvärdeskatten 
höjes gradvis och aflöser så vidt möjligt de nuvarande skatterna å arbete 
och konsumtion.55 

 
 Att jordvärdeavgiften i framtiden skulle utgöra den enda skatten i samhället 
framkom emellertid, alla fall i programskrifter, om än man underströk 
vikten av att frågan först noga utreddes.56 Steget till ett enskattesamhälle 
gick via en jordvärdetaxering och en period med gradvis infasning av 
avgiften parallellt med den progressiva inkomstbeskattningens successiva 
avskaffande.57  

Men redan 1906 framhöll Hansson att han själv inte var riktigt säker på 
kraften hos jordvärdeavgiften, och om den skulle förmå att ersätta alla andra 
skatter. Detta sade han samtidigt som han framhöll att jordvärdereformen 
var grundläggande för allt socialt reformarbete. Ett bättre medel för att rätta 
till orättvisorna i samhället kände han inte till.58 Den svenska georgismen 
ställde sig inte heller, som det kommer att visa sig, helt avvisande inför 
andra reformer vid sidan av jordvärdeavgiften. Det är viktigt att ha detta i 
åtanke för att inte bilden av den svenska georgismen skall framstå som 
onyanserad. Detta gör också att införandet av single-tax, eller en enskatte-

                                           
55 ”Program för Jordreformföreningen i Göteborg”, Jordreformföreningens flygskrifter, n:o 1 
(Göteborg, 1906) § 2. 
56 Om att den skulle ersätta alla andra skatter se till exempel ”Förbundet för Rättsdemokrati”, 
Rättsstaten, 1914:2, s. 37 ff.; ”Förbundets för Rättsdemokrati politiska arbetsprogram”, Rättsstaten 
1914:2, s. 41 f.  
57 ”Tullmedlens fullständiga avlösning medelst jordvärdeavgift”, Budkavlen, 1910:1-2; ”Jordvärde-
taxering, statlig och kommunal jordvärdeavgift”, Budkavlen, 1911:1-2. 
58 Johan Hanssons uttalande i tidningen Nya samhället 1906 kan illustrera hans och rörelsens 
ambivalenta hållning till single-tax. ”Huruvida reformen skulle slutgiltigt lösa jordfrågan, är en 
sak som för mig icke har något aktuelt intresse. Jag vet att Georges förslag är ett första betydelse-
fullt steg i rätt riktning, som skulle underlätta andra jordreformåtgärder såväl som allt socialt 
reformarbete öfver huvud.” Johan Hansson, ”Jordreformrörelsen och socialismen: Ett svar”, 
Nya samhället 1906-02-24. Se också citat s. 138. När Hansson skulle svara på Gustav Cassels kritik 
i Svenska Dagbladet i december 1906 framhöll han att han kunde tänka sig andra skatter. Se 
Deland, ”Pianosnickaren, borgmästaren, friherren och professorn”, s. 433 f. 

 225



 

princip, tonade fram som något av en utopisk tanke, ungefär som det 
kommande socialistiska samhället gjorde för socialdemokratin. 
 
 
E n  s j ä l v b i l d  f ö r m e d l a s  t i l l  r i k s d a g e n  
 
Vilken bild ville då den georgistiska rörelsen förmedla av sig själv till riks-
dagen? En alldeles utmärkt källa för att klarlägga detta är den drygt 60-sidiga 
promemoria som Johan Hansson författade för Stockholms skattereform-
förenings räkning och som Carl Lindhagen lade som bilaga till 1914 års 
jordvärdemotion. Det framgår av promemorian att rörelsen inte var alldeles 
tillfreds med att beskrivas som hängivna anhängare av Henry George. 
Förbundets program skulle inte uppfattas som en enkel avspegling av 
dennes idéer och ståndpunkter. Istället framhöll man att Henry George 
hade föregångare. I inledningen till sin promemoria skrev Hansson: 
 

Det är sällan helt lyckligt att benämna en teori efter dess upphovsman, och 
särskilt är detta icke fallet om vederbörande långt ifrån ensam kan tillskriva 
sig äran av teorins utformning och teorin tillika efter honom blivit föremål 
för ytterligare utveckling.59 

 
Georgister var inte heller något som de svenska anhängarna ville kalla sig 
själva. Detta var en beteckning som motståndarna lanserat, påstod 
Hansson.60 Han hävdade att rörelsen hade sitt ursprung hos den franska 
fysiokratismen, från vilken det gick en rak linje fram till samtida tänkare som 
dansken Severin Christensen. Gemensamt för alla som verkade inom denna 
tradition var att de önskade ordna samhället så att ingen enskild fick för-
måner på någon annans bekostnad. Alla skulle få det som var honom eller 
henne förtjänt.61 Särskild vikt lade Johan Hansson vid den skotske tänkaren 
Patrick E Dove vars socialetiska utgångspunkt sades vara den samma som 
Henry Georges, om än något skarpare formulerad.62 Hansson var också 
mycket noga med att påpeka att den svenska rörelsen inte kunde ses som en 
inskränkt skatterörelse vars enda mål var att lägga all skatt på jorden. 
Rörelsens syfte var långt mer omfattande än så. Den stod för en social-etisk 
grundtanke, på vilken ett bättre och mer rättvist samhälle kunde uppföras.63  

Jordreformrörelsens självbild var, kanske föga förvånande, en annan än 
den som reflekterades tillbaka av de politiska motståndarna. I den egna 
                                           
59 Bilaga till MAk 1914:176, s. 12. 
60 Ibid. 
61 Ibid., s. 13. 
62 Ibid., s. 22. 
63 Ibid., s. 26 ff. 

 226



 

självbilden framstod jordvärdereformens företrädare som självständiga. De 
var varken fanatiska eller teoretiska, utan snarare representanter för en bred 
och gammal idétradition.  

 
 

Jordvärdereformen och  de  po l i t i ska  
par t ierna  
 
Så långt den riksdagsförankrade debatten kring jordvärdereformen och 
Ekonomiska frihetsförbundets arbete för att få upp sina frågor på dag-
ordningen inom det politiska systemet. Det är också nödvändigt att studera 
hur rörelsen och dess organisation förhöll sig till de politiska partierna 
utanför riksdagen, att se hur man arbetade för att påverka partierna, vad 
som blev resultatet av detta arbete och hur ett eventuellt misslyckande kan 
förklaras. Då det är interaktionen mellan rörelsen och partierna som är 
intressant bör man också ta fasta på de sätt som rörelsen bemöttes av de 
olika partierna. 
 
 
G e o r g i s m e n  o c h  d e n  p o l i t i s k a  h ö g e r n  
 
Det har tidigare framkommit att högern och de konservativa i riksdagen var 
de som var mest avvisande inför kraven på att utreda jordvärdereformens 
möjligheter. Så var också fallet utanför riksdagen. Redaktören för Stockholms 
Dagblad, Karl Hildebrand, införde sommaren 1907 två längre artiklar kring 
jordreformrörelsen. Motivet till det var att han menade att man måste upp-
märksamma rörelsen eftersom den växte så snabbt för tillfället. Han menade 
till och med att den kunde utgöra grunden för en ny partibildning.64 Att 
jordreformrörelsen ägnade sig åt jordfrågorna var inte fel, de var tvungna att 
lösas. Problemet var bara att jordreformrörelsen hotade den privata ägande-
rätten.65 Hildebrand manade därför till samling mot jordreformrörelsen: 
”En u t v e c k l i n g  erfordras, men mot hvarje hotande r e v o l u t i o n  måste 
motstånd i tid organiseras”.66  

Enligt Johan Hansson var det högerns avsikt att vända bönderna mot 
förbundet eller egentligen mot den politiska vänstern som sådan. 
 

Utan vilja att förstå, utan förmåga att resonnera [sic] har så gott som hela 
högerprässen under snart ett års tid [1910-11] bedrivit ett systematiskt 

                                           
64 Karl Hildebrand, ”Nya partibildande frågor 1”, Stockholms Dagblad 1907-07-02. 
65 Karl Hildebrand, ”Nya partibildande frågor 2”, Stockholms Dagblad 1907-07-03. 
66 Ibid. 
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arbete för att s p r i d a  m i s s t r o  och  ok l a r he t  särskilt i jordbrukar-
kretsar rörande jordvärdeavgiften. Det är uppenbart att man velat använda 
sig av den härskande okunnigheten och fördomarna i v a l a g i t a to r i s k t  
s y f t e  mot vänsterpartierna.67 
 

Få aktioner riktades mot högern. Anledningen till detta var troligen att 
högern uppfattades stå så långt ifrån rörelsen och ha helt andra målgrupper, 
att den inte betraktades som ett hot. Johan Hansson formulerade dock i 
Ekonomiska frihetsförbundets namn senvåren 1911 en skrivelse till om-
buden för Allmänna valmansförbundets årsmöte. Motivet till skrivelsen var de 
planer som Allmänna valmansförbundet hade att i sitt program ta avstånd 
från varje idé som kunde bidra till jordvärdereformens realiserande. 
Hansson menade att detta var olyckligt, kanske inte så mycket för Ekono-
miska frihetsförbundet som för Allmänna valmansförbundet självt. All-
männa valmansförbundet skulle ju då framträda som motståndare till en 
sund ekonomisk reform. Ekonomiska frihetsförbundet skulle nog komma 
väl ut ur det hela. Det kunde till och med vara en fördel att ha Allmänna 
valmansförbundet som fiende, påstod Hansson. 68 

Man kan i någon mån hålla med Hansson om det sistnämnda. Den starka 
fronten högerut bidrog till att stärka georgismens position inom den 
politiska vänstern och fick den att träda fram som ett radikalt alternativ. 
 
 
G e o r g i s m e n  o c h  l i b e r a l i s m e n  
 
Ekonomiska frihetsförbundet var i grunden nära knutet till en liberal håll-
ning. Flera av de ledande företrädarna inom förbundet var medlemmar av 
Frisinnade Landsföreningen och deltog aktivt i föreningens verksamhet. 
Men det hindrade dem inte från att rikta stundtals skarp kritik mot den 
dominerande liberala ståndpunkten. 

För Johan Hansson var liberalism synonymt med frihet. Hans kritik mot 
de svenska liberalerna var att de inte i tillräcklig utsträckning bevakat det 
oberoende som varje individ hade rätt till. Att privatisera jordräntan var 
ingalunda en liberal idé. En orättvis fördelning av jordräntan var inte uttryck 
för frihet utan snarare för ofrihet, då den gav vissa människor möjlighet att 
leva på andras bekostnad.69 Den kapitalistiska utsugningen borde därför på 

                                           
67 Johan Hansson, ”Jordvärdefrågan och de politiska partierna: En översikt”, Budkavlen, 1911:5,   
s. 69. 
68 Johan Hansson, ”Till allmänna valmansförbundets samtliga ombud”, Budkavlen, 1911:6,          
s. 107f. 
69 Johan Hansson, ”Böcker”, Budkavlen, 1909:2, s. 31. 
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inga villkor betraktas som liberal. Utsugningen hade sitt ursprung hos dem 
som missbrukade liberalismens namn. 
 

Jag erkänner icke, att det var i överensstämmelse med ekonomisk liberalism 
att avhända staten dess naturkällor utan rätt till jordräntan och utan 
tryggade villkor mot missbruk (av skogar exempelvis). Detta var och blir 
antiliberalism, och de radikala såväl som Staaff-liberalerna bara förvirra sina 
egna och andras begrepp genom att beteckna antiliberala och därför anti-
sociala handlingar som ekonomisk liberalism.70 

 
Liberalerna var således inte liberala nog för Hansson. I Budkavlen framhölls 
att verklig liberal politik var frigörande politik. Det var politik som gav frihet 
för den enskilde och som innebar en omstöpning av det ekonomiska 
systemet så att det var grundat i det som kallades för rättvisa. Georgisternas 
mål var ju att skapa ett sammanhang där man själv njöt frukterna av sitt eget 
arbete.71 Småbrukaren och den blivande redaktören för tidningen Odlaren, 
Anders Larsson-Kilian, tyckte att det var märkligt att liberalerna i riksdagen, 
men även i övrigt, var så avvaktande inför jordvärdereformen. Det var ju en 
liberal reform. Kilian undrade om man verkligen skulle låta socialdemokra-
terna, vilka visat större intresse för frågan, genomföra reformen.72 Fri-
sinnade Landsföreningens avvaktande hållning inför jordvärdereformen 
utgjorde till och med ett hot mot Landsföreningens egen existens, påstod 
Hansson. Hans poäng var nämligen att om Landsföreningen fortsatte att 
visa så lite uppmärksamhet för frågan fanns risk att föreningen splittrades. 
Han hävdade också att det var makten i sig, snarare än ekonomiska och 
sociala framsteg, som hamnat i högsätet hos de frisinnade.73  

Trots den bitvis hårda kritiken var alltså flera av rörelsens och 
Ekonomiska frihetsförbundets ledande personer aktiva inom Frisinnade 
Landsföreningen. Johan Hansson medverkade till exempel själv på fö-
reningens andra landsmöte den 4 juni 1905. På detta möte deltog också 
Anders Larsson-Kilian. August Berglund från Boden, även han aktiv i 
Ekonomiska frihetsförbundet, var ombud på flera landsmöten och under en 
tid suppleant i förtroenderådet.74 Redaktören för Öresunds-Posten Axel 

                                           
70 Johan Hansson, ”Fri diskussion”, Budkavlen, 1909:4-5, s. 75. 
71 ”Små reflexioner”, Budkavlen, 1911:9, s. 173. 
72 Anders Larsson-Kilian, ”Första slaget för en ny uppfattning”, Budkavlen, 1911:4, s. 51. 
73 Johan Hansson, ”Jordvärdefrågan och de politiska partierna: En översikt”, Budkavlen, 1911:5, s. 
71. 
74 August Berglund yttrade sig till exempel i jordfrågan på landsmötet 1908 om det positiva med 
ärftlig besittningsrätt. Även de Mander begärde ordet under denna punkt. Protokoll fört vid 
Frisinnade Landsföreningens landsmöte i Stockholm den 13 och 14 juni 1908, s. 4. Protokoll 
landsmötet 1902-1910, A1:1, Frisinnade Landsföreningen, RA. August Berglund var med i för-
troenderådet. 1907: Protokoll fört vid förtroenderådet sammanträde söndagen den 26 maj 1907 
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Svensson, Carl De Mander, men också Karl Elander agerade inom 
Frisinnade Landsföreningen och på landsmöten. Förbundet hade dessutom 
kontakt med mer framträdande liberaler som Edward Wavrinsky (fram till 
1911) och Mauritz Hellberg. Man ägde därmed goda förutsättningar att lyfta 
fram sina frågor till diskussion inom de liberala kretsarna.75  

Ett sätt som kontakterna utnyttjades på var att man författade motioner 
till landsmötena. Johan Hansson lämnade via Gunnar Hammarlund in tre 
motioner till förtroenderådet i oktober 1907. En motion rörde representa-
tionsfrågan inom Landsföreningen. Han menade att Landsföreningen borde 
anamma kvalitetsmetoden, för att på så sätt få en bättre intern demokrati. 
De två övriga motionerna behandlade jordfrågan. Till den ena motionen 
bifogades Jonas Karlssons motion till Örebro stadsfullmäktige. I den andra 
motionen hävdade Hansson att jordfrågan var liberalismens svaga punkt. 
Frisinnade Landsföreningen hade lanserat egnahem som en lösning på de 
sociala missförhållandena i samhället. Problemet med egnahemssträvandena 
var att de tenderade att driva upp priset på marken, och motvikten till den 
utvecklingen såg Hansson inte överraskande i jordvärdeavgiften. De eng-
elska liberalernas intresse för avgiften utpekades av honom som ett före-
döme.76 

Inför landsmötet 1911 inkom motioner från såväl Anders Larsson-Kilian 
som Axel Svensson. Den senare påpekade att intresset ökade för jordvärde-
avgiften. Socialdemokratin hade redan jordvärdeavgiften på sitt kommunal-
program, och snart skulle den även komma att tas upp på det politiska 
programmet. Partistyrelsen hade nämligen fått i uppdrag att utreda frågan. 
Men detta var en till sitt ursprung liberal reform och därför borde libe-
ralerna ta initiativet. Han yrkade helt enkelt på att jordvärdereformen skulle 

                                                                                                                        
med början kl. 11 f.m. å Frisinnade klubbens lokal i Stockholm; 1908: Protokoll fört vid förtro-
enderådets sammanträde i Stockholm den 12 juni 1908; 1909: Protokoll, förtroenderådets 
sammanträde söndagen den 30 april och måndagen den 1 maj å Läkaresällskapets lilla sal i 
Stockholm; Protokoll vid förtroenderådets sammanträde å Frisinnade klubbens lokal i Stockholm 
tisdagen 18 maj 1909 med början 10 f.m. Protokoll förtroenderådet 1902-1914, A3:19, 
Frisinnade Landsföreningen, RA. August Berglund och Kilian var ordinarie ombud på 1911 års 
landsmöte. Protokoll vid frisinnade Landsföreningens 9:e landsmöte i Stockholm 21-23 maj 
1911, Protokoll landsmöten, AI:2, Frisinnade Landsföreningen, RA.  
75 Edvard Wavrinsky hade undertecknat inbjudan till bildandet av Ekonomiska frihetsförbundet. 
Jenny Bergqvist var ofta gäst hos Hellbergs i Karlstad. Mauritz Hellberg kom dock aldrig att 
ställa sig helt bakom jordvärdereformen. Han uppfattade Johan Hansson som alltför teoretiskt 
inriktad. Se Brev från Jenny Bergqvist till Johan Hansson 1907-04-30, privat förvar. Brev från 
Mauritz Hellberg till Jenny Bergqvist 1908-08-05, privat förvar. 
76 Alla tre motionerna återfinns i Inkomna handlingar till sammanträdet den 2 och 3 nov 1907 
samt uttalande i rösträttfrågan o. förslag till stadgar. Protokoll förtroenderådet, bilagor 1903-
1913, A3:20, Frisinnade Landsföreningen, RA. 
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införas på programmet.77 Även Kilians motion innehöll kravet att 
liberalerna i fortsättningen bättre skulle beakta jordvärdefrågan. Han skrev: 
 

Undertecknad, som i många år varit på det klara med att den enskilda 
äganderätten till det samhälleliga jordvärdet är de sociala orättvisornas 
innersta rot och upphov, anser, att tiden nu bör vara inne för det frisinnade 
partiet, att i enlighet med sina grundsatser ta denna fråga i allvarligt över-
vägande.78 

 
Att göra slut på denna orättvisa borde vara partiets främsta uppgift, fortsatte 
Kilian. Jordvärdereformen skulle påverka jordbruket positivt, vilket skulle 
resultera i att antalet småbruk ökade.79 

Samtliga motioner som lämnades in till Frisinnade Landsföreningen av 
personer aktiva inom Ekonomiska frihetsförbundet fick avslag. Johan 
Hanssons motioner till 1907 års landsmöte avslogs efter en kortare debatt i 
förtroenderådet.80 Ett liknande öde gick Axel Svenssons och Anders 
Larsson-Kilians motioner från 1911 till mötes. Om Landsföreningens avslag 
1907 hade varit summariskt fanns det krafter på landsmötet 1911 som ville 
att Landsföreningen skulle ta direkt avstånd från Ekonomiska frihets-
förbundet och försöken att inrätta en jordvärdebeskattning. Till protokollet 
fördes: 
 

I fråga om andra punkten yrkade hr. Svensson i Rengsjön att Landsfö-
reningen – för att bemöta högerns påstående, att de frisinnade äro med-
löpare till Socialisterna och ekonomiska frihetsförbundet – borde betona, 
att det är Landsföreningens önskan att bevara de nuvarande småbönderna 
vid deras hemman och därför efter orden ”jord- och egnahemspolitik” 
inflika orden ”med bibehållande av den nuvarande småbondeklassen.”81 

 
Nils af Ekenstam deltog på landsmötet 1911 i debatten kring den sociala 
frågan. Något lakoniskt står det i protokollsanteckningarna: ”Ekenstam: 

                                           
77 Landsmötet 1911, bilagor. Protokoll landsmötet 1911-1912, A1:2, Frisinnade Landsföreningen, 
RA. Hölö frisinnade lokalförening lämnade in en motion till landsmötet 1911 angående att 
jorden borde läggas till grund för taxering samt tullarnas successiva avskrivande. Gustav de 
Mander var vice sekreterare i föreningen och troligen den som författat motionen. Ibid. 
78 Landsmötet 1911, bilagor. Protokoll landsmötet 1911-1912, A1:2, Frisinnade Landsföreningen, 
RA. 
79 Landsmötet 1911, bilagor. Protokoll landsmötet 1911-1912, A1:2, Frisinnade Landsföreningen, 
RA. 
80 När punkten ”värdestegringsskatten” behandlades i förtroenderådet hösten 1907 uppstod 
ingen egentlig diskussion. Protokoll fört vid Förtroenderådets sammanträde å Hotell Continental 
i Stockholm tors. 31 oktober och fredagen den 1 november 1907, §5. Förtroenderådet 1902-
1914, Protokoll, A3:19, Frisinnade Landsföreningen, RA.  
81 Protokoll vid Frisinnade Landsföreningens 9:e landsmöte i Stockholm den 21, 22 och 23 maj 
1911, § 15. Protokoll landsmötet 1911-1912, A1:2, Frisinnade Landsföreningen, RA. 
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predikade georgism”.82 Och det var mycket på detta sätt, likt uppfyllda 
predikanter, som jordvärdereformens förespråkare kom att uppfattas eller i 
alla fall beskrivas av sin samtid. 

Det fanns med andra ord de inom Frisinnade Landsföreningen som 
önskade hålla distans till Ekonomiska frihetsförbundet och dess verk-
samhet. Det framgår ju också att vissa uppfattade det som om förbundet 
stod nära socialdemokratin. Uppfattningen var utbredd, även i liberala 
kretsar, att Ekonomiska frihetsförbundets reformer utgjorde ett hot mot 
den privata äganderätten. Citatet ovan är ett uttryck för detta. Frisinnade 
Landsföreningen var ju annars inte helt främmande för jordreformen. Man 
hade under en tid visat intresse för idén att beskatta den så kallade oför-
tjänta jordvärdestegringen. Den svenska georgismens konkurrent, Stock-
holms jordreformförening, hade under sin aktiva tid lättare att få stöd av 
Landsföreningen. Man erhöll till exempel tillåtelse att lägga ut sina skrifter 
till försäljning i Landsföreningens vestibul.83  

Till skillnad mot vad som var fallet när det gällde riksdagen hade rörelsen i 
kontakterna med den svenska liberalismen och Frisinnade Landsföreningen 
egen tillgång till arenan. Man behövde inte be om hjälp för att få möjlighet 
att behandla frågor som var centrala för rörelsen. De var själva sina egna 
ombud. Men det hjälpte inte. 

Det är slående att företrädare för Ekonomiska frihetsförbundet sällan 
finns med i protokollen från de möten där motionerna behandlades eller där 
de själva deltog som ombud. Inget tyder på att Anders Larsson-Kilian 
gjorde någon ansats att försvara förbundets motioner på landsmötet 1911, 
fast att han själv deltog på mötet. Undantaget var Nils af Ekenstam ovan 
eller Karl Elander som vid 1912 års landsmöte lyckades föra upp tullarna till 
diskussion. I debatten uttryckte han ett önskemål om skärpning av Lands-
föreningens program på punkten tullfrågan. Men i detta fick han inget 
stöd.84 
 
 

                                           
82 Diverse material till Frisinnade Landsföreningen, förtroenderådets protokoll vid 
sammanträden 31/10 och 1/11 1907. Förtroenderådet, Protokoll, Bilagor 1903-1913, A3:20, 
Frisinnade Landsföreningen, RA. 
83 Protokoll fört vid Förtroenderådets sammanträde å Hotell Continental i Stockholm tors. 31 
oktober och fredagen den 1 november 1907, §8. Förtroenderådet 1902-1914, Protokoll, A3:19, 
Frisinnade Landsföreningen, RA. 
84 Protokoll vid Frisinnade Landsföreningens tionde Landsmöte den 19 och 20 maj 1912, s. 5. 
Protokoll landsmötet 1911-1912, A1:2, Frisinnade Landsföreningen, RA.  
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D e n  g e o r g i s t i s k a  j o r d r e f o r m r ö r e l s e n  o c h  
s o c i a l d e m o k r a t i n  
 
Den georgistiska jordreformrörelsen hade som framgått svårt att vinna 
gehör för sina idéer inom liberala kretsar i Sverige. Men hur gick det med 
rörelsens inbrytningsförsök inom arbetarrörelsen och socialdemokratin? 
Ekonomhistorikern Mats Deland har som anförts kort diskuterat den 
svenska georgismens relation till socialdemokratin och han menar att 
georgismen politiskt sett kan placeras mellan liberalism och socialism.85 
Georgismens relation till socialdemokratin kommer här att utvecklas ytter-
ligare. 
 
 
T r e  k o n f l i k t o m r å d e n  
 
På tre områden intog Ekonomiska frihetsförbundet en annan position än 
socialdemokratin.  

Den första punkten där georgismens kritik av socialdemokratin var stark 
rörde orsakerna till samtidens sociala problem. Johan Hansson ansåg att 
upphovet till dessa fanns att söka i obalansen mellan stad och land. Denna 
var ett resultat av att vissa människor i samhället på ett orättmätigt sätt hade 
fått äganderätt över samhällsskapade värden, och landsbygdsbefolkningens 
svårigheter att finna försörjning tvingade dem in till städerna. Med denna 
inflyttning följde en ökad konkurrens om de arbetstillfällen som fanns i 
städerna, vilket innebar att lönerna pressades ned och arbetarna fick svårare 
att försörja sina familjer. Enligt Hanssons sätt att se saken borde det därför 
vara en naturlig sak för arbetarna att ställa sig bakom landsbygdsbefolk-
ningen, och aktivt verka för att dessa skulle få tillgång till jord, eftersom det 
i förlängningen skulle innebära att deras egna löner steg. Problemet med 
marxismen och socialdemokratin var det industrialistiska perspektivets 
dominans. De såg inte sambandet mellan stad och land eller mellan industri 
och jordbruk. Det var därför socialdemokrater inte riktigt hade förstått 
poängen med jordvärdeavgiften menade Hansson. Utifrån detta synsätt, att 
det fanns ett intimt samband mellan situationen på landsbygden och i 
staden, framstod jordvärdereformen för Hansson som en grundläggande 
reform, och som en förutsättning för det övriga reformarbetet.  

Relationen mellan privat och offentligt var en andra punkt där georgismen 
hade en annan uppfattning än socialdemokratin. I samband med Ekono-
miska frihetsförbundets första förbundsstämma i september 1910 uppstod 
                                           
85 Deland, ”Pianosnickaren, borgmästaren, friherren och professorn”, s. 442. 
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en diskussion mellan Carl Lindhagen och den ledande danske georgisten 
Sophus Berthelsen. Berthelsens georgistiska ståndpunkt var den att staten 
inte skulle agera aktivt för att avhjälpa fattigdomen i samhället, utan endast 
avskaffa den fattigdom som hade sin grund i missriktade statliga regle-
ringar.86 Lindhagen vände sig inte överraskande mot detta ställningstagande 
och menade att staten hade ett ansvar för att åtgärda fattigdomen.87 När 
Hansson efter stämman kände sig tvingad att klargöra sitt eget ställ-
ningstagande påstod han att han inte på något sätt motsatte sig en aktiv stat. 
Han sade sig till exempel inte vara motståndare till expropriation av jord. 
Samtidigt framhöll han att detta inte var lösningen på problemet, utan mer 
omfattande och grundläggande reformer var nödvändiga.88 Hansson 
menade dock inte att staten skulle ägna sig åt välgörenhet. Det var ju rätten 
som skulle reglera förhållandena i samhället.89 Och började det offentliga 
med företagsliknande verksamheter var det viktigt att detta inte utvecklades 
till monopol eftersom det då i praktiken skulle innebära en extra beskattning 
av medborgarna. Här bör också noteras, och det har också gjorts av Mats 
Deland, att den svenska georgismen, jämfört med den tydligt liberala danska 
georgismen, stod närmare en socialdemokratisk position.90 

Vad som också framkommit tidigare är att den svenska georgistiska 
rörelsen utifrån sitt kulturkritiska perspektiv tog avstånd från socialdemo-
kratins och arbetarrörelsens klasskampsperspektiv. ”Den appellerar till in-
stinkter i människonaturen av sämre kvalité”.91 Som påpekats menade 
Hansson att idén om arbetarnas klasskamp hade uppstått som ett försvar 
mot de storborgerligas egoistiska klasskamp och den hämtade därför sin 
kraft ur arbetarnas naturliga instinkt till vedergällning och självbevarelse. Ett 
annat problem var att detta perspektiv visat sig historiskt felaktigt, för tvärt 
emot vad marxismen förutspått hade inte samhället kommit att bestå av två 
klasser. En mellangrupp hade tvärt om vuxit sig allt starkare. Allvarligt med 
klasskampen var att den åsidosatte den rätt georgisterna menade skulle råda 
i samhället. Hansson påstod att marxismen istället vid behov skapade sin 
egen rättvisa, för i den praktiska politiken blev gruppens subjektiva intressen 
det centrala. På så sätt verkade klasskampen moraliskt korrumperande. Det 
var som om förespråkarna av klasskampsteorin levde i ett ständigt krigs-
                                           
86 ”Ekonomiska frihetsförbundets höststämma: Lördagens och söndagens förhandlingar. En stor 
uppgörelse mellan socialism och renodlad georgeism”, Social-Demokraten 1910-09-19. 
87 Ibid. Se också Anders Örne, ”Socialism och georgeism”, Social-Demokraten 1910-09-20. 
88 Johan Hansson, ”Jordreform och socialism”, Social-Demokraten 1910-10-05. Senare också publi-
cerad i Budkavlen, 1911:1-2, s. 18 ff.  
89”Nationalinsamlingen och rättvisan”, Budkavlen, 1909:3, s. 38. Det låg också nära förbundets 
grundprinciper. ”Rättfärdighetsmärket”, Budkavlen, 1909:4-5, s. 49. 
90 Deland, ”Pianosnickaren, borgmästaren, friherren och professorn”, s. 440 ff. 
91 Johan Hansson, ”Jordreform och socialism”, Budkavlen, 1911:1-2, s. 19. 
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tillstånd, fortsatte han. Rätten, idén om ett rättvist vederlag, skulle ersätta 
klasskampsprincipen.92 Det fanns ju en objektiv rätt och det var den som 
borde reglera relationerna mellan samhällets olika individer ansåg Hansson, 
men också andra ledande jordvärdevänner.93 Georgismens kritik av social-
demokratins idé om klasskampen var en tredje punkt där rörelserna hade 
olika uppfattningar. 
 
 
F ö r s ö k e n  a t t  g ö r a  j o r d v ä r d e a v g i f t e n  t i l l  e n  
s o c i a l d e m o k r a t i s k  s t å n d p u n k t  
 
Det missnöje som företrädarna för den georgistiska rörelsen visade inför 
socialdemokratin hindrade dem inte från att försöka få det socialdemo-
kratiska partiet att ta upp jordvärdeavgiften på sitt program. Rörelseentre-
prenörerna Johan Hansson och Jenny Bergqvist Hansson försökte på olika 
sätt påverka arbetarrörelsen och det socialdemokratiska partiet. Glimtar från 
detta arbete kan hämtas från den bevarade korrespondensen mellan 
makarna. 

Redan tidigt i sin agitatoriska gärning höll Johan Hansson anföranden 
inför publik tillhörande arbetarrörelsen.94 I början var intresset främst riktat 
mot nykterhetsrörelsen och ungdomsrörelsen, men från omkring 1908 
hamnade arbetarrörelsen allt mer i blickfånget för makarna Hanssons ambi-
tioner. Makarna sökte kontakt med personer förankrade i arbetarrörelsen 
med avsikten att dessa skulle fungera som ”dörröppnare” och ta upp jord-
värdefrågan till diskussion inom sin egen rörelse. Alfred Kämpe var ett 
exempel på det. Denne nämnde Henry George jämsides med Karl Marx, 
kunde Jenny Bergqvist Hansson nöjt konstatera.95 En annan var Fabian 
Månsson, som deltog på förbundets stämmor.96 Månsson agiterade kraftfullt 

                                           
92 Johan Hansson, ”Klasskampen”, Budkavlen, 1912:11, s. 219-222. 
93 ”Fri diskussion”, Budkavlen, 1909:1, s. 10 f.; ”Äro de nya personliga avtalen moraliskt 
bindande?”, Budkavlen, 1909:3, s. 37 f.; Severin Christensen, ”Utveckling och framåtskridande”, 
Budkavlen, 1910:3, s. 5; ”Småbonde, skald och socialpolitiker”, Afton-Tidningen 1911-05-11. Detta 
var också en ståndpunkt som Carl Lindhagen enligt Johan Hansson delade. John Hedström 
(Johan Hansson), ”Mera om materialistisk historieuppfattning och utveckling”, Budkavlen, 1910:3, 
s. 6 ff. 
94 Hösten 1906 förekom temat ”Jordreformens betydelse för arbetarrörelsen”. Brev från Johan 
Hansson till Jenny Bergqvist 1906-11-09, Privat förvar. 
95 Brev från Jenny Bergqvist till Johan Hansson 1908-05-18, -07-03 Privat förvar. Det var ju 
också Kämpe som skrivit artikeln om den svenska jordreformrörelsen införd i den tyska jord-
reformrörelsens organ Bodenreform. Se s. 137. 
96 Fabian Månsson stod som en av inbjudarna till Ekonomiska frihetsförbundets bildande. Han 
var en av de styrande medlemmarna och deltog på stämman 1910. Se ”Höststämman i 
Stockholm”, Budkavlen, 1910:10, s. 170. 
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för avskaffandet av tullarna under många år i riksdagen.97 Makarna Hansson 
uttryckte också vid tillfällen sin uppskattning över det stöd de tyckte sig få 
av Fredrik Ström, Anders Örne och tillfälligt H. F. Spak.98 Annars var som 
framkommit Carl Lindhagen den georgistiska jordreformrörelsens viktigaste 
kanal in i arbetarrörelsen. 

För att förmå påverka den svenska arbetarrörelsen och socialdemokratin 
påpekade Jenny Bergqvist att man i Sverige borde gå lugnare fram mot 
socialisterna än vad företrädare för jordvärdereformen hade gjort i andra 
länder. Rörelsens framgång var nämligen avhängig av att inte få arbetar-
rörelsen som motståndare.99 
 

Ej röra så mycket vid deras dogmtro och använda oss av alla andra medel 
för att få dem att se att de måste ta upp denna fråga. Jag för ständigt fram 
deras ställning till kooperationen som jämförelse, ehuru jag visst vet att vi 
kräva något annat av dem än kooperations idén, men jag tror att det är ett 
gott sätt att få dem att tänka och det är ju det vi måste uppnå först. Göra vi 
oss till ovänner med dem, så stå vi maktlösa.100 

 
Jenny Bergqvist ansåg således att arbetarrörelsens och socialdemokratins 
stöd var en förutsättning för rörelsen framgång. Om sympati skulle vinnas 
från detta håll var det viktigt att ha två saker i åtanke. För det första menade 
hon att det var viktigt att framhålla att Henry Georges reform var ett steg på 
väg mot socialismen. För det andra var det nödvändigt att verkligen in-
pränta hos socialdemokratin att det existerade ett naturligt samband mellan 
jordbrukets och industrins utveckling och att det ena är produktion så väl 
som det andra.101 Hon fick i detta stöd av sin make som, vilket visats 
tidigare, intog en annan position än den tydligt liberala danska georgismen. 
Hansson förhöll sig mer öppen för den socialistiska positionen. Redan två 
år tidigare, i ett brev från Australien, berättade han att han övergivit tanken 
på single-tax. I fortsättningen avsåg han istället att tala om jordvärdets socia-
lisering.  
 

                                           
97 Månssons intresse riktades främst mot tullfrågan. Fredrik Ström, Fabian: En bok om Fabian 
Månsson (Stockholm, 1948) s. 164-174. 
98 Brev från Jenny Bergqvist Hansson till Johan Hansson 1910-12-26. Privat förvar. Stödet från 
Spak lär i så fall ha varit tillfälligt. Positiv bedömning av Fredrik Ström ges i Brev från Jenny 
Bergqvist Hansson till Johan Hansson 1911-03-31, privat förvar. Om synen på Anders Örne se 
Social-Demokraten 1910-05-10. 
99 Brev från Jenny Bergqvist till Johan Hansson 1908-07-28, Privat förvar. I Danmark hade till 
exempel socialdemokratin tagit avstånd från jordvärdereformen. Se Anders Örne, ”Socialism och 
georgeism”, Social-Demokraten 1910-09-20. 
100 Brev från Jenny Bergqvist till Johan Hansson 1908-07-28, Privat förvar. 
101 Brev från Jenny Bergqvist till Johan Hansson 1908-09-07, Privat förvar. 
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Jag har blivit allt mer socialistisk på senare tiden. Skall i Fram, om jag 
tillåtes, nedlägga planen för en effektiv arbetarpolitik och formulera ett helt 
program. Jag har uppgivit Single–Tax – idén – den [sic!] är säkert mer än du 
vågat hoppas på men det är så. Bli inte rädd, jag skall inte överge min geor-
geistiska hustru och jag skall ej lägga hinder i vägen för hennes propaganda 
i det avseendet.102 

 
Valet av term var förmodligen ingen tillfällighet. Avsikten var säkert att peka 
på det nära sambandet mellan jordvärdereform och socialdemokrati. 
Hansson var överhuvudtaget optimistisk ifråga om möjligheterna att nå 
fram till en samförståelse med socialdemokratin.103 
 
 
D e n  s o c i a l d e m o k r a t i s k a  k o n g r e s s e n  1 9 1 1  
 
Inför socialdemokratins kongress i april 1911, där partiets ställning i jord-
frågan skulle diskuteras och ett nytt program antas, intensifierades Eko-
nomiska frihetsförbundets arbete riktat mot socialdemokratin. I socialdemo-
kratiska ungdomsförbundets tidskrift Fram infördes i februari-marsnumret 
en artikel under signaturen ”Ekonomist”, bakom vilken Johan Hansson 
dolde sig. I artikeln agiterades det kraftfullt för jordvärdebeskattningen som 
en viktig reform. Det var deltagarna på den kommande kongressen som 
adresserades. Han hoppades att dessa skulle vara mer insiktsfulla än de soci-
aldemokratiska riksdagsmännen vilka varit avogt inställda till reformen. 
Frams redaktör Fredrik Ström höll också med om det väsentliga i att 
behandla denna fråga. Han ställde sig bakom jordvärdeavgiften men menade 
samtidigt att denna inte på något sätt skulle lösa alla problem. Den kunde 
endast vara en del i en större lösning. Han manade också till att i denna 
fråga se förbi Johan Hanssons person, eftersom denne, påstod Ström, hade 
skaffat sig många ovänner genom sin ensidiga agitation.104  

Ekonomiska frihetsförbundet hade alltså ett stort intresse av att få in 
jordvärdeavgiften på socialdemokratins jordprogram. Något som med ens 
tycktes möjligt i oktober 1910 när Carl Lindhagen och Gustaf Johanson 
blev medlemmar av den jordkommitté vars uppdrag var att utarbeta ett 
programförslag inför kongressen kommande vår.105 I ett brev skrivet i 
                                           
102 Brev från Johan Hansson till Jenny Bergqvist 1908-09-24, Privat förvar. 
103 Ibid. 
104 Fredrik Ström, ”Socialdemokratin och jordvärdeskatten”, Fram, 1911:2-3. 
105 Den norrländska lantarbetarrörelsen var väl företrädd i denna kommitté. Förutom Gustaf 
Johanson deltog Per Tysk i Mora och Erik Albert Näsström i Ramvik i kommittéarbetet. Inte 
någon av medlemmarna av kommittén var egentligen renodlad marxist, något som partiled-
ningen enligt Lars Björlin var medveten om. Han menar att det fanns partitaktiska motiv bakom 
kommitténs sammansättning. Björlin, s. 103 f. 
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oktober månad till Jenny Bergqvist Hansson undrade Gustaf Johanson hur 
de i kommittén skulle ställa sig till kravet på jordvärdeavgiftens införande: 
 

Skola vi genomdriva att kravet på grundvärdeavgift införes i programmet, 
eller skall Ek. frihetsförb. såsom opolitiskt parti några år framöver bearbeta 
folkopinionen?106 

 
Fick Ekonomiska frihetsförbundet in punkten på socialdemokratins 
program skulle det vara svårt att förhålla sig opolitiskt i fortsättningen. Han 
ställde också frågan om den vinst de skulle göra bland småbrukarna inom 
socialdemokratin förmådde att väga upp ett förmodat minskat stöd från 
liberalerna.107 Att döma av det sätt som frågan kom att drivas var detta en 
risk man var beredd att ta. Redan i november tvingades dock Johanson 
meddela att han inte trodde att partistyrelsen skulle acceptera ett förslag 
som innehöll jordvärdeavgift.108 Man lät sig ändå inte nedslås, utan var 
mycket aktiv under denna period. Detta trots att Johan Hansson för tillfället 
befann sig i Kalifornien. Istället var Jenny Bergqvist Hansson den drivande. 
I mars 1911, några veckor innan kongressen skulle äga rum, hölls ett större 
jordreformmöte i Folkets hus i Stockholm. På mötet talade Lindhagen och 
Johanson för jordvärdereformens sak och gjorde det enligt Jenny Bergqvist 
Hansson på ett mycket förtjänstfullt sätt.109 Mer intressant var kanske Spaks 
framträdande på samma möte eftersom det pekade fram mot vad som 
senare skulle hända på kongressen. Spak menade visserligen, enligt 
Bergqvist Hansson, att jordvärdereformen var en god sak men att man av 
taktiska skäl borde undvika att ta med den på programmet. Bernhard 
Eriksson och Fredrik Ström skall dock ha vänt sig mot Spaks utspel.110 

För att, som Jenny Bergqvist Hansson själv sade, få möjlighet att delta 
som åhörare på den socialdemokratiska kongressen, hade hon en tid innan 
löst medlemskap i det socialdemokratiska partiet. Hon trodde inte hon 
skulle ångra steget, utan antydde att hennes make borde göra detsamma.111 
Enligt Bergqvist Hanssons rapport från kongressen inledde Bernhard 
Eriksson debatten i jordfrågan. Eriksson påpekade vikten av frågan. Där-
efter följde Lindhagen. Bergqvist Hansson sade sig ha talat med honom i 
                                           
106 Brev från Gustaf Johanson till Jenny Bergqvist Hansson 1910-10-14, Privat förvar.  
107 Brev från Gustaf Johanson till Jenny Bergqvist Hansson 1910-10-14, Privat förvar. 
108 Detta enligt Bergqvist Hansson. Se Brev från Jenny Bergqvist Hansson till Johan Hansson 
1910-11-22. Privat förvar. 
109 Brev från Jenny Bergqvist Hansson till Johan Hansson 1911-03-31, privat förvar. 
110 Ibid. 
111 Brev från Jenny Bergqvist Hansson till Johan Hansson 1911-04-14, privat förvar. Se också 
Brev från Jenny Bergqvist Hansson till Johan Hansson 1911-03-01, privat förvar. Hon framhöll 
att hon hade börjat överväga att ansluta sig till en socialdemokratisk klubb då hon förstått att 
socialdemokratin delade deras eget mål. 
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telefon alldeles innan och som hon skrev: ”Jag kände mig stundtals riktigt 
stolt över honom”.112 Lindhagen yrkade på att jordvärdesaken skulle upp på 
programmet. Något som Hjalmar Branting senare motsatte sig. Enligt 
Bergqvist Hansson ansåg Branting att det skulle ha varit en stor olycka för 
partiet om så hade blivit fallet. Kongressen betecknades av henne som ett 
misslyckande. Förklaringen till bakslaget menade hon fanns att söka i den 
okunskap som härskade kring jordvärdereformen. Saken hade inte heller 
underlättats av att Ekonomiska frihetsförbundets främste agitator, Gustaf 
Johanson, inte tillåtits medverka på kongressen. De hade gjort allt för att 
Johanson skulle få rätt att delta, men förgäves. Troligtvis stod Branting 
bakom det hela. Han var enligt henne den stora motståndaren och han 
skulle aldrig ge upp sin ståndpunkt. Istället gällde det att få med sig massan 
och medlet för detta var Lindhagen. Hans inflytande i partiet måste därför 
öka, poängterade hon.113 Strategin blev därmed att försöka påverka och för-
ändra det socialdemokratiska partiet inifrån och underifrån. Denna strategi 
låg helt i linje med rörelsens organisatoriska perspektiv och dess kultur-
kritiska utgångspunkter. 

När Johan Hansson senare skrev en artikel över de olika partiernas ställ-
ningstagande i jordvärdefrågan blev domen hård över Branting och dennes 
falang av det socialdemokratiska partiet. 
 

Män som Carl Lindhagen, Gust. Johansson i Angsta, Fredrik Ström m. fl. 
hade livligt förordat förberedande åtgärder för en rationell jordvärdepolitik. 
Men för taktikern och maktpolitikern Branting var detta t. o. m. för riska-
belt.114 

 
Intresset för det socialdemokratiska partiet försvann emellertid inte. Ett tag 
övervägde rent av Johan Hansson att själv bli medlem av partiet.115 Men det 
var inte Brantings gren som han skulle sluta upp bakom, utan den som 
företräddes av Carl Lindhagen, där rättvisan och inte klasskampen sattes 
främst.116  
 
 

                                           
112 Brev från Jenny Bergqvist Hansson till Johan Hansson 1911-04-14, privat förvar. 
113 Carl Lindhagen hade till och med erbjudit sig att betala Johansons resa. Ibid. 
114 Johan Hansson, ”Jordvärdefrågan och de politiska partierna: En översikt”, Budkavlen, 1911:5, 
s. 72. 
115 Se Brev från Johan Hansson till Hjalmar Branting 1913-03-17, (kopia) privat förvar. 
116 Om uppfattningen att Carl Lindhagen företrädde en egen linje inom socialdemokratin se 
Johan Hansson, ”Klasskampen”, Budkavlen, 1912:11, s. 222. 
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S o c i a l d e m o k r a t i n  s v a r a r  p å  i n v i t e r n a  
 
Intressant är att uppmärksamma hur socialdemokratin bemötte inviterna 
från georgisterna. Partiets negativa attityd har antytts, men det finns anled-
ning att fördjupa resonemanget. Ekonomiska frihetsförbundets tydliga 
ambition att påverka socialdemokratin väckte nämligen motstånd inom 
delar av arbetarrörelsen. 

Arbetarrörelsens misstänksamhet inför de georgistiska idéerna hade redan 
väckts i samband med Johan Hanssons genombrottsbok Från herrgårdar till 
småbruk. I boken argumenterade Hansson, som tidigare omnämnts, för att 
jordvärdeavgiften skulle göra lantarbetarnas fackliga kamp onödig. Ett 
påstående som tillbakavisades av lantarbetarnas företrädare.117 I tidskriften 
Tiden införde C. N. Carleson våren 1911, före den viktiga kongressen i april 
samma år, två artiklar kring jordräntan där han indirekt berörde jordvärde-
avgiften och pekade på svagheterna i Henry Georges resonemang. Carleson 
delade inte jordreformvännernas definition av begreppet jordränta och han 
ställde sig avvaktande inför georgismens naturrättsliga synsätt.118  

Särskilt kontroversiellt tycks Ekonomiska frihetsförbundets beslut att inte 
bygga upp en egen decentralistisk organisation, utan istället verka genom 
befintliga organisationer, ha varit. I mars 1910 riktades i en insändare i 
Stormklockan skarp kritik mot Ekonomiska frihetsförbundet och dess försök 
att, som det upplevdes, profitera på arbetar- respektive nykterhetsrörelsen. 
Tidningens redaktör Zeth Höglund kommenterade insändaren med att 
framhålla att han trodde att Ekonomiska frihetsförbundet kunde göra viss 
nytta förutsatt att det vände sig till bönder och borgare. Samtidigt gjorde 
han mycket klart att förbundet inte fick parasitera på arbetarrörelsen. 
 

Vi upprepar det: må förbundet leva sitt eget liv, och då kan det otvivelaktigt 
göra nytta, men skall det snyltgästa på socialdemokratin och till tack falla 
sin värd i ryggen, då förklarar vi krig!119 

  
Höglund menade vidare att de socialdemokratiska tidningarna borde 
förhålla sig något mer kritiska till förbundet.120 Det framkom också i Storm-
                                           
117 H. F. Spak riktade kritik mot det georgistiska perspektivet. Se Thörnquist, s. 67. 
118 C. N. Carleson, ”Till spörsmålet om jordräntan: Några teser”, Tiden, 1911:2; dens., ”Till 
spörsmålet om jordräntan: Kapitaltillförsel och industrialiserat jordbruk”, Tiden, 1911:3. 
Sommaren 1911 svarade Johan Hansson på Carlesons artiklar vilka han uppfattade som ett 
angrepp mot den georgistiska positionen. Hanssons artikel infördes dock inte i Tiden förrän 
hösten 1911. Tidskriftens redaktion kommenterade Hanssons artikel med att påstå att artikeln 
självklart skulle leda till mothugg från en socialdemokratisk perspektiv. Johan Hansson, ”‘Till 
spörsmålet om jordräntan’”, Tiden, 1911:10. 
119 ”Ekonomiska frihetsförbundet under debatt”, Stormklockan 1910-03-26.  
120 Ibid. 
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klockan att georgismens relation till socialdemokratin ansågs oklar. Insändar-
skribenten Bengt Berg påstod att flera av Ekonomiska frihetsförbundets 
programpunkter redan fanns på det socialdemokratiska programmet, 
förutom då jordvärdeskatten. Det var också denna fråga som blev aktuell i 
samband med Ekonomiska frihetsförbundets första stämma i mitten av 
september 1910. Anders Örne framhöll i Social-Demokraten att stämman hade 
rätat ut en del frågetecken kring georgismens ställning till socialdemokratin. 
Sophus Berthelsen hade enligt Örne givit några raka svar som visat hur 
väsensskild den ståndpunkt som han representerade var från den social-
demokratiska. Örne hoppades dock att den svenska rörelsen skulle vara mer 
resonlig. Han tyckte sig även ha sett tecken på detta under stämman. Vidare 
menade Örne att socialdemokratin säkerligen var beredd att ta upp 
jordvärdebeskattningen till prövning. Fann partiet reformen god skulle den 
skrivas in i programmet. Detta hävdade han samtidigt som han tog avstånd 
från idén om en single-tax. Jordvärdeavgiften kunde inte vara den enda 
skatten i samhället, utan sociala försäkringsfrågor skulle även i fortsätt-
ningen vara viktiga. Socialdemokratin och georgismen hade emellertid i 
mycket samma mål och därför skulle det vara olyckligt om de lät dogmatism 
stå i vägen för möjligheten att dra lärdomar av varandras tankar. Örne 
menade att detta gällde georgister så väl som socialdemokrater.121 

 I det förslag som utarbetades av jordkommittén, vars ordförande 
Lindhagen var, fanns jordvärdeavgiften omnämnd. Kommitténs förslag 
behandlades i sin helhet vid ett extra partistyrelsemöte. På detta möte 
riktades stark kritik mot förslaget, varför ett nytt förslag utarbetades av 
partistyrelsen själv. I detta förslag hade jordvärdeavgiften strukits ur pro-
grammet.122 

                                           
121 Anders Örne, ”Socialism och georgeism”, Social-Demokraten 1910-09-20. Örne intog i detta 
avseende samma grundhållning till jordvärdeavgiften som till exempel Lindhagen och Ström. 
Jordvärdeavgiften kunde vara ett komplement till andra avgifter, däremot ställde man sig inte 
bakom tanken på en single-tax. Jordvärdeavgiften kunde inte vara den enda och slutgiltiga lös-
ningen på samtidens sociala problem. 
122 Jordfrågan kom upp till debatt på det extra partistyrelsemötet 12-15 januari 1911. Ström hade 
begärt att Lindhagen skulle få delta som sakkunnig på mötet och debattera frågan men Branting 
avslog begäran då han först önskade diskutera frågan i partistyrelsen. Ström försvarade också 
jordvärdeskattens plats på programmet. Han menade att den gick att införa tillsammans med 
andra reformer. Det var också den uppfattningen som uttrycktes i den ovan refererade artikeln i 
Fram. Se också Björlin, s. 108. (Branting påpekade vidare i diskussionen på partistyrelsemötet att 
städerna tidigare hade varit kulturbärande och att han inte kunde se något ont i urbaniseringen. 
Han ansåg det därför onödigt att ta upp trädgårdsstaden på programmet). Ett nytt förslag utar-
betades. Lindhagen vidtalades och när slutligen partistyrelsen skulle ta beslut var Lindhagens 
punkter om jordvärdeavgift och trädgårdsstad inte längre upptagna. Se Protokoll över extra 
sammanträde med partistyrelsen 12-15 januari. Protokoll partistyrelsen, mikrofilm 1910-1915, 
A2C:003, Sveriges socialdemokratiska arbetarparti, Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek 
(ARAB). 
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När det så var dags för kongress var det således Bernhard Eriksson som 
inledde debatten i jordfrågan. Denne framhöll att jordvärdebeskattningen 
inte skulle ingå i programmet, utan remitteras till partistyrelsen för vidare 
utredning. Lindhagen, som följde efter Eriksson, höll med om att jord-
värdefrågan behövde utredas, men att den ändå borde finnas med på 
programmet. Stordriftsanhängaren Carleson yttrade under denna punkt att 
han såg en stor fara i att en genomförd jordvärdebeskattning skulle innebära 
att storjordbruk styckades upp i småbruk. Detta menade han skulle vara en 
olycka. H. F. Spak lade i detta läge fram ett medlande förslag där det 
positiva med jordvärdetaxering framhölls samtidigt som det pekades på att 
det fanns behov av ytterligare utredning. I övrigt uttryckte majoriteten av 
talarna på kongressen sin motvilja mot jordvärdebeskattning. Vissa ansåg att 
risken var att den skulle skrämma bort de bönder som eventuellt hade något 
intresse av socialdemokratin, och av den anledningen var de motståndare till 
att den upptogs på programmet.123 Andra menade att jordvärdeavgiften inte 
var fel i sig. De vände sig dock mot Ekonomiska frihetsförbundets miss-
lyckade agitation som de rent av påstod hade fått motsatt effekt än den 
önskade. Branting, som till slut trädde in i debatten, förde återigen fram 
partistyrelsens linje då han menade att det var klokast att hänskjuta saken till 
partistyrelsen för vidare utredning. 124 

Någon jordvärdeavgift kom aldrig att införas på socialdemokratins 
program 1911. Ett skäl till detta bör ha varit att jordvärdereformen i grun-
den inte var socialistisk till sin natur. Den förutsatte inget förstatligande av 
jorden. Tvärtom var en av tankarna att behålla den privata äganderätten och 
den fria marknaden. Detta var nog den främsta anledningen till att reformen 
inte fördes upp på programmet.  

Det finns också skäl att se jordvärdeavgiftens möjligheter inom socialde-
mokratin i ljuset av rösträttens utvidgning. Socialdemokratins arbete med att 
åstadkomma en reformerad position i jordfrågan inför kongressen 1911 bör 
tolkas som ett försök att möta ett allt tydligare artikulerat behov. Utma-
ningen var, som påpekades i inledningen av detta kapitel, att försöka få de 
mindre jordbrukarna att rösta på partiet samtidigt som de socialistiska prin-

                                           
123 Här avses Ström i Boden. 
124 I förslaget till kommunalprogram fanns termen jordvärdeskatt med under punkt 2 rörande de 
kommunala finanserna. Där stod det: ”rationell jordvärdeskatt, med indragning till det allmänna 
av hela den oförtjänta jordvärdestegringen.” Men det finns inget som tyder att man avsåg en årlig 
jordvärdeavgift. I samma stycke omnämns nämligen ”jordvärdestegringsskatt”. Detta förstärks 
av att kongressens kommunalutskott önskade ersätta ”rationell jordvärdeskatt” med ”Rationell 
fastighetsbeskattning”. Se Förhandlingarna vid Sverges Socialdemokratiska Arbetarepartis Åttonde 
ordinarie Kongress i Stockholm den 9-16 april 1911 (mikrofilm) (Stockholm, 1911) s. 135, 139. 
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ciperna inte övergavs. Lösningen stavades kooperation.125 Tillbaka till 
grundproblemet: varför tog man inte upp jordvärdeskatten? Idén att 
beskatta den så kallade oförtjänta jordvärdestegringen var man ju inte 
avgjort motståndare till. Lindhagen var inte heller den ende som uttryckt sitt 
stöd för de georgistiska principerna.126 Möjligheten fanns för socialdemo-
kratin att anamma jordvärdereformen som en dellösning och som ett steg 
på vägen mot det slutgiltiga målet, där marknaden inte längre fanns och 
jorden inte längre var någon handelsvara. Problemet i detta fall var nog 
mycket Ekonomiska frihetsförbundet i sig. Förbundet tycks genom sin 
agitation ha skapat en opinion mot sig. I samtiden verkade man övertygad 
om att bönderna uppfattade Ekonomiska frihetsförbundets strävanden som 
ett sätt att återinföra de avskydda och nyss avskaffade grundskatterna. I 
denna situation, med den upplevt starka opinionen mot Ekonomiska 
frihetsförbundet, vågade helt enkelt inte socialdemokratin ta upp jordvärde-
frågan på sitt program eftersom den kunde utgöra ett hot mot partiets 
primära mål som vid denna tidpunkt var att bredda den egna väljarbasen 
och därmed erövra den parlamentariska makten i landet. Men samtidigt ville 
man inte skrämma bort de grupper som trots allt var anhängare till idén, 
internt inom partiet eller bland de nya väljarna. Det var därför det sades att 
jordvärdereformen var en god tanke men att den behövde utredas vidare. 
 
 
Förbundet  för  Rät tsdemokrat i  och  det  
po l i t i ska  arbetsprogrammet  
 
I april 1914 bytte Ekonomiska frihetsförbundet namn till Förbundet för 
Rättsdemokrati och antog samtidigt ett nytt program. Detta måste sättas i 
relation till rörelsens oförmåga att få sina reformer införda på Frisinnade 
Landsföreningens eller socialdemokratins program. Men kanske också till 
den diskussion som fördes från tid till annan om möjligheten att grunda ett 
nytt radikalt vänsterparti. 

Det nya programmet innebar en precisering av rörelsens syfte. Det hade 
funnits ett behov – som det framhölls – av att inte endast se till de långsik-
tiga målen utan också att formulera punkter som det dagliga arbetet kunde 

                                           
125 Björlin framhåller att socialdemokratins önskan att reformera sin position i jordfrågan i 
mycket var avhängig ansträngningarna att fånga upp den nya väljarskara som uppstått på lands-
bygden i samband med rösträttens utvidgning. Björlin, s. 55-65. Ett synsätt som han inte är 
ensam om, se också Simonson, s. 206. 
126 Sven Linders och Nils Persson var till exempel Lindhagens medmotionärer 1911 när denne 
motionerade om att en utredning skulle verkställas för att utreda jordvärdeavgiftens möjligheter.  
Se s. 221. 
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orientera sig kring. I den inledande förklaringen till programmet påpekades 
att det politiska livet i Sverige saknade en social-etisk dimension. De 
existerande partierna var organiserade kring klassintressen. Där stod kapi-
talets klasskamp mot arbetarnas klasskamp och nu var även bönderna i 
begrepp att organisera sig efter klassbas.127 Klasstridigheterna tenderade att 
skärpas. Särintressets fjättrande av rätten blev allt mer uppenbar för de 
svenska rättsdemokraterna, som de nu började kalla sig själva. I programmet 
framkom följaktligen att en förutsättning för demokratins fullständiga 
genombrott var att kravet på rättfärdighet upprätthölls. Ambitionen måste 
vara att förmå medborgarna att kämpa för sin nästas rättigheter, sades det.128 
Rättvisan lyftes fram som den ledande principen för det ombildade för-
bundet. 

 
Rättvisa åt alla. 

 
Härvid fastslås följande rättsprincip: 
I alla samhällets och medborgarnas inbördes mellanhavanden bör mottagen 
förmån uppvägas av fullt motsvarande och likvärdigt vederlag.129 

 
Idén om rättvisan och vederlagsprincipen var en av grundtankarna även 
före omorganisationen, men nu hamnade den än mer i högsätet. Det 
politiska arbetsprogrammets första punkt gällde varje svensk medborgares 
rätt till jorden för sin försörjning. Men programmet innehöll också andra 
krav, som taxeringsreform och de indirekta skatternas ersättande av direkta. 
Detta dock utan att ordet single-tax användes. Förbundet ville också sänka 
inkomstskatten. Men även i fortsättningen skulle de större inkomsterna 
beskattas hårt, då:  
 

En beskattning av dessa strider mindre mot vederlagsprincipen, eftersom 
här oftast icke så mycket är frågan om arbetsinkomster, som o f ö r t j än t a  
inkomster, uppnådda genom särförmåner.130 

 
I programmet fastlades en tidigare framlagd uppfattning om kommunens 
och statens rätt att bedriva företagsliknande verksamhet. Förbundet ställde 
sig inte helt avvisande till detta, under förutsättning att företagen inte satte 
överpriser på sina varor, eftersom det då skulle bli fråga om indirekt be-
skattning av medborgarna. Förbundet önskade vidare ge kvinnan rättslig 
likställighet med mannen och alla myndiga medborgare rätten att rösta i all-
                                           
127 ”Förbundet för Rättsdemokrati”, Rättsstaten, 1914:2, s. 35. 
128 Ibid., s. 35 f. 
129 ”Förbundets för Rättsdemokrati politiska arbetsprogram”, Rättsstaten, 1914:2, s. 41. 
130 ”Förbundet för Rättsdemokrati”, Rättsstaten, 1914:2, s. 39. 
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männa val i kommun och stat. Första kammarens avskaffande var ett annat 
krav från förbundet. Dessutom skulle det folkliga inflytandet över utrikes-
politiken förbättras. Alla ”yttre” reformer var dock inte tillräckliga. För-
bundet avsåg också att förändra medborgarna i grunden, deras moral och 
värdegrund. En strategi för detta var införandet av undervisning i social-etik 
(samhällsmoral) i skolorna.131 

Att formulera ett eget politiskt program var vid denna tidpunkt ett natur-
ligt steg för förbundet att ta. Vilka andra utvägar fanns? Opinionen sade att 
den georgistiska jordreformrörelsens huvudsakliga mål var att lägga all skatt 
på jorden. Rörelsen framstod som böndernas största och värsta fiende. Att 
få stöd av liberaler och socialdemokrater var svårt med den opinionen emot 
sig. Men en förutsättning för de samhällsförändringar som Ekonomiska 
frihetsförbundet och senare Förbundet för Rättsdemokrati ville se genom-
förda var politiska beslut. Då det visade sig omöjligt för dem att vinna gehör 
hos vänsterpartierna återstod bara att ge organisationen partiliknande drag. 

Preciseringen av programmet och utarbetandet av ett politiskt arbets-
program innebar ju emellertid inte att rörelsen och dess rörelseorganisation 
fick någon särskild skjuts framåt.  

 
 

Förbundet  för  Rät tsdemokrat i  och  Sverges  
Soc ia ldemokrat iska  Vänsterpart i  
 
Nu skulle man kunna beteckna arbetet för rättsidéerna och införandet av 
jordvärdereformen som ett fullständigt misslyckande. Men det vore att gå 
händelserna i förväg. I samband med socialdemokratins splittring, vilken 
blev ett faktum våren 1917, öppnades nämligen ett nytt politiskt möjlighets-
fönster för den georgistiska rörelsen. Ända sedan våren 1912 hade det 
funnits en organiserad opposition inom det socialdemokratiska partiet. Efter 
1914, krigsutbrottet och den 1915 införda disciplinstadgan som skulle sätta 
”munkorg” på riksdagsgruppens minoritet blev det allt svårare att hålla 
samman partiet. I maj 1917 höll Sverges Socialdemokratiska Vänsterparti sin 
konstituerande kongress.  

En tid innan kongressen hade Carl Lindhagen utarbetat ett utkast till 
program för det nya partiet och ett interimistiskt arbetsutskott utsetts för att 
arbeta fram ett programförslag som kunde presenteras vid kongressen. 
Diskussionen mellan arbetsutskottets olika medlemmar var vid tillfällen 
häftig. Det innebar en stor utmaning att förena det Lindhagen själv kallade 

                                           
131 ”Förbundets för Rättsdemokrati politiska arbetsprogram”, Rättsstaten, 1914:2, s. 42. 
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för sitt humanistiska manifest, vilket innehöll en icke-marxistisk dimension, 
med en mer traditionellt marxistisk uppfattning.132 

Programförslaget, och även det program som antogs, innehöll dimen-
sioner som återfanns hos den georgistiska rörelsen.133 I programmets grund-
satser lyste kulturkritiken igenom. Där sades: 
 

Det gäller att upphäva klassväldet och skapa ekonomisk och andlig frihet 
för alla, att avskaffa fattigdomen och införa ett samhällsskick, som jämnar 
vägarna för alla till bröd, frihet och självansvar. 

Dess mål för höjande av samhälle och individ förverkligas genom orga-
nisation av de undertryckta klassernas kamp för ekonomisk rättvisa och 
ändamålsenlighet, för upplysning och karaktärsdaning, det vill säga för ett 
nytt, ett socialismens och humanismens samhälle.134 

 
I programmet fanns närmast rättsdemokratiska krav. Kraftig kritik riktades 
mot folkrörelserna och den brist på verklig demokrati som man menade var 
rådande där. 
 

En annan huvudorsak till den härskande civilisationens lyten ligger i bristen 
på verklig demokratisk anda i de demokratiska formerna. 

Maktfilosofien, som genomtränger de härskande klassernas tänkesätt och 
institutioner, bemäktigar sig även de demokratiska rörelserna. Starka sym-
tom på envälde, fåvälde och byråkrati framträda jämväl inom dessa rörelser, 
förstörande och vanryktande demokratins väsen. Därav följer även att de 
dagliga politiska omsorgerna undantränga den lika viktiga omtanken om de 
stora princip- och realfrågorna. De härskande klasserna och deras före-
trädare ha i sin parlamentariska politik funnit det stridande mot sina egna 
intrssen [sic] eller under sin värdighet att syssla med dylika angelägenheter, 
och de demokratiska rörelserna besmittas även här av föredömet.135 

 

                                           
132 Se Zeth Höglund, Minnen i fackelsken III: Revolutionernas år 1917-1921 (Stockholm, 1956) s. 29; 
Karl Kilbom, I hemligt uppdrag: Ur mitt livs äventyr II (Stockholm, 1954) s. 140. Att det fanns en 
spänning inom den svenska vänstersocialismen var inte något som den socialdemokratiska 
högern försummade att påpeka. Arthur Engberg framhöll detta i sin broschyr, Arthur Engberg, 
Marx eller Lindhagen?: En stridsskrift mot den liberaliserande utopismen inom socialdemokratin (Stockholm, 
1916). Särskilt intressant är det att läsa de marginalanteckningar som finns införda i 
riksdagsbibliotekets exemplar av broschyren. Noteringar som eventuellt till och med skulle 
kunna vara gjorda av Lindhagen själv. Tonen i dem är sådan. 
133 Utgångspunkten för diskussionen är SSV:s allmänna program och inte specifikt partiets 
program i jordfrågan. Anledningen till detta är att det kulturkritiska perspektivet dominerade den 
georgistiska rörelsen 1917. Jordvärdefrågan hade vid det laget hamnat något i bakgrunden. 
Programanalyser av det här slaget är behäftade med vissa källkritiska problem. Det kan vara svårt 
att riktigt veta vad skrivningarna i dessa ofta allmänt hållna program representerar. 
134 Protokoll fört vid socialdemokratiska vänsterns konstituerande kongress i Stockholm 13-16 maj 1917 
(Stockholm, 1917) s. 102. 
135 Ibid. 
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I det vänstersocialistiska programmet framkom föreställningen om att 
makten kommit att dominera det politiska samtalet. De stora grundläggande 
principfrågorna hade hamnat i skymundan, en tendens man ville motverka. 
Samma kritiska grundhållning till maktens roll i samtidens politiska liv intog 
den georgistiska rörelsen. 

Individens moraliska och etiska skolning fördes också fram som en viktig 
fråga på det vänstersocialistiska programmet. Denna ansats följde naturligt 
på det kulturkritiska perspektivet. Kravet på undervisning i samhällsmoral 
återfanns på programmet.136 Samhällsmoral och social-etik var ju en viktig 
punkt för den svenska georgismen. Ett annat uttryck för vänstersocia-
listernas, i alla fall temporära, öppenhet för det georgistiska synsättet var att 
jordvärdereformen var upptagen på programmet. Detta var emellertid en 
punkt som inte utvecklades.137 

Det vänstersocialistiska programmet liknade således på flera punkter det 
georgistiska. Något rörelserna kan tyckas helt förenade kring är det kultur-
kritiska grundperspektivet. Båda menade att individens upplysning och 
karaktärsdaning var en förutsättning för att ett bättre samhälle skulle kunna 
skapas. Denna samsyn bör dock problematiseras.  

Historikern Werner Schmidt menar att den socialdemokratiska vänstern 
bar på en annan strategi för att åstadkomma förändringar i samhället än 
partiets högerfalang. De senare stod för en parlamentarisk strategi, vilken 
enligt Schmidt i grund och botten var en reformering av samhället uppifrån 
och ned. Det var också en strategi som ställde stora krav på arbetarnas disci-
plin och underordning. Socialdemokratiska vänstern lade däremot större 
vikt vid arbetarnas eget initiativ. Schmidt menar att de representerade idén 
om en självfrigörelse.138 Hos såväl reformrörelserna (här den georgistiska 
rörelsen) som vänstersocialisterna kan man spåra en stark tro på idéernas 
och andens kraft och även vissa vänstersocialister ifrågasatte ett determi-

                                           
136 I programförslaget hade termen social-etik använts. Protokoll fört vid socialdemokratiska vänsterns 
konstituerande kongress, s. 32, 103. Inledningsvis sägs också: ”Medborgarnes karaktärsdaning och 
deras personligheters utveckling blir en samhällsangelägenhet.” Ibid., s. 32. Det riktades också 
kritik mot den bristande demokrati man ansåg genomsyrade samhället. Ibid., s. 102. 
137 Ibid., s. 105. Den 21 oktober 1917 hölls ett gemensamt möte för motionskommittén och den 
tillsatta jordkommissionen. På mötet beslutades att förslaget om jordvärdeskatt skulle vila tills 
vidare. Se Protokoll motionskommitténs och jordkommissionens möte 1917-10-21, § 2, Repre-
sentantskapets och AU:s protokoll 1917, A2:1, Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti, ARAB. 
Överhuvudtaget var det ett program som riktade sig till landsbygdens småfolk. Detta framkom 
också i debatten under kongressen. Annette Thörnquist menar att vänstersocialisternas för-
hållande till småbrukarna var problematiskt. Thörnquist, s. 260-266. 
138 Werner Schmidt, Kommunismens rötter i första världskrigets historiska rum: En studie kring arbetarrörel-
sens historiska misslyckande (Stockholm/Stehag, 1996) s. 107, 153-156. 
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nistiskt materialistiskt synsätt.139 Men för vänstersocialisterna var det genom 
massaktioner som individen skulle förfinas och karaktärsdanas. Genom 
kollektivet skulle individen omstöpas och samhället förändras. 
 

Massaktionen, som betingas av klasskampens växande omfattning och till-
spetsning, är ägnad att utveckla den enskildes självansvar och solidaritets-
känsla och medför därigenom ett moraliskt krafttillskott av största bety-
delse till den socialistiska rörelsen, som för sin framgång måste bygga på en 
sedligt och andligt stärkt arbeareklass [sic].140 

 
Georgisterna, förankrade i en liberal tradition, menade däremot att föränd-
ringsprocessen började i andra änden, hos individen. Det som kan upplevas 
som en framgång för georgismen bör snarare uppfattas som ett uttryck för 
den anda som hade vuxit fram i det svenska samhället under pågående 
världskrig eller för Carl Lindhagens roll vid programskrivandet. För det på 
ytan lika var i grunden olika. 

Memoarer av framstående personer inom den socialdemokratiska opposi-
tionen, som senare var aktiva i det vänstersocialistiska partiet, ger en finger-
visning om hur man upplevde inviterna från den georgistiska rörelsen med 
Johan Hansson i spetsen.  

Den georgistiska rörelsen stod som framkommit Carl Lindhagen och den 
socialdemokratiska oppositionen nära. Jenny Bergqvist Hansson var god 
vän till makarna Lindhagen och till Carl Lindhagens syster Anna Lindhagen. 
Johan Hansson kom att engagera sig i den socialdemokratiska vänsterns 
egen tidning Politiken (Folkets Dagblad Politiken) vilken började ges ut i april 
1916, först som veckotidning och senare som daglig tidning. Ture Nerman 
blev tidningens förste redaktör men kom efter en tid att ersättas av Fredrik 
Ström och Carl Lindhagen. Det visade sig dock svårt att ha två redaktörer. I 
detta läge verkar det som om Hansson tog initiativ till att försöka få 
Lindhagen som ensam redaktör. Hansson var för övrigt aktieägare i Politiken 
och hade funnits i bakgrunden som stöd för tidningens redaktion. Sagt och 
gjort, Hansson bjöd in till middag i sitt hem i Traneberg. I sina memoarer 
påstår Ström att han aldrig blivit så utskälld i hela sitt liv som han blev av 
Johan Hansson och de övriga gästerna vid denna middag. Man ville näm-
ligen att Lindhagen skulle bli ensamredaktör och under middagen försökte 

                                           
139 Fredrik Ström menade till exempel att det fanns behov av en reaktion mot en ensidigt meka-
nistisk historieuppfattning. Zeth Höglund invände dock mot detta påstående och påpekade 
samtidigt att marxismen inte var ensidigt materialistisk. Det framhölls av flera i debatten att det 
var viktigt att forma ett brett program som var generöst nog att föra samman alla de diverge-
rande uppfattningar som fanns inom den nya gruppen. Protokoll fört vid socialdemokratiska vänsterns 
konstituerande kongress, s. 34 f.  
140 Ibid., s. 103. 
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man övertyga Ström att gå med på detta.141 Hanssons intresse för tidningen 
bottnade enligt Karl Kilbom i att denne ville använda tidningen för att vinna 
stöd för sina egna idéer.142  

Johan Hansson och Jenny Bergqvist Hansson erhöll utöver engagemanget 
i Politiken dessutom vissa uppgifter inom det nya partiet.  Och Hansson 
anslöt sig också till den nybildade vänsterkommunen i Stockholm, ett initia-
tiv som inte alla uppskattade. I ett brev till Zeth Höglund 28 mars 1917 
skrev Ture Nerman om det nya partiet: 

143

 
Jag är rädd att här blir en fruktansvärd röra. Folk kommer med, som åtmin-
stone förefaller mej vara rena motståndare till socialdemokratin, och 
opportunitetshänsyn tycks hålla på att bli ganska starka. Vad tycker du t. ex. 
om, att Johan Hansson ingått som medlem i den nya arbetarekommunen? 
Hans förmåga i alla ära, men är han inte rent principiellt motståndare till 
den socialistiska åskådningen? Jag tror vi riskerar få Sandstedt, kanske 
Saxon och andra icke-socialister med. De kan bli farliga för rörelsen genom 
att de annars har ett visst inflytande och via Lindhagen kan påverka 
fraktionens ledning. Med dylikt folk är jag övertygad om omöjligheten att få 
ett nytt parti i stil med Zimmerwalds vänster och Spartakusgruppen – och 
så var det väl ändå inte det nya skulle se ut.144 

 
I och med att vänsterpartiet avstod från att driva frågan kring införandet av 
en jordvärdebeskattning, och eftersom de lindhagianska humanistiska 
dragen efter en tid tvättades ur programmet, bör även i detta fall den 
georgistiska rörelsens försök att politisera sitt budskap betraktas som få-
fängt.  
 
 
Den svenska  georg ismens  po l i t i ser ing  
 
Den georgistiska rörelsen i Sverige använde två huvudstrategier för att 
erhålla politiskt genomslag. För det första försökte man förmå riksdagens 
aktörer att ta upp de georgistiska punkterna till diskussion, och för det andra 

                                           
141 Fredrik Ström, I Stormig tid (Stockholm, 1942), s. 152 f. 
142 Kilbom, s. 162. Nästan 40 år i efterhand menade Kilbom att det var ett misstag att man inte 
hade tagit fasta på Johan Hanssons tankar. Ibid. 
143 Jenny Bergqvist Hansson utsågs till ledamot i den kommitté som skulle försöka organisera ett 
småbrukarförbund. Berättelser över Socialdemokratiska vänsterpartiets verksamhet 1917 (Stockholm, 
1918) s. 20. Johan Hansson fick hösten 1917 i uppdrag av motionskommittén att tillsammans 
med Erik Hedén utarbeta en motion rörande avskaffandet av skatt på papper. Se Protokoll för 
motionskommitténs möte 1917-10-22, § 1, Representantskapets och AU:s protokoll 1917, A2:1, 
Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti, ARAB. 
144 Citerat ur Höglund, s. 32. 
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försökte man bearbeta vänsterpartierna utanför den riksdagspolitiska 
arenan. 

Carl Lindhagen fick som enskild riksdagsman fungera som kanal in till 
riksdagen. Genom honom lyckades den georgistiska rörelsen få upp sina 
frågor till debatt och jordvärdereformen blev på så sätt en politisk fråga. 
Motionerna vann dock inget som helst stöd av riksdagens majoritet. Men 
det visar ändå på hur nödvändigt det är för en politiskt orienterad rörelse att 
äga kanaler in i det centrala politiska systemet. En truism kanske, men det är 
ett villkor för att överhuvudtaget få sina frågor placerade på denna arena. 

Förutsättningarna för att lyckas med den andra strategin var bättre. Till 
kongresser och landsmöten ägde jordreformvännerna nämligen själva till-
träde och behövde inte arbeta genom ombud. Flera av de ledande geor-
gisterna var medlemmar av Frisinnade Landsföreningen. Någon av dem 
hade till och med förtroendeuppdrag. Möjligheten att inifrån påverka det 
socialdemokratiska programskrivandet var däremot mindre, men den fanns 
där, som när partiet skulle reformera sin position i jordfrågan hösten 1910.  

Aktörerna i riksdagen hindrade den georgistiska rörelsen från att få 
politiskt stöd för sina idéer genom att förenkla och närmast förvränga rörel-
sens budskap. Georgism var single-tax. Denna beskattningsreform, som 
innebar att all skatt var tänkt att läggas på jorden, skulle tvinga bonden från 
sin gård. Det hävdade de konservativa, den politiska högern så väl inom 
som utom riksdagen. Socialdemokrater och liberaler delade de konservativas 
negativa attityd. Men för socialdemokraterna var inte problemet att 
bönderna skulle få det svårare ekonomiskt. De menade tvärt om att 
jordvärdeavgiften var verkningslös. Jordvärdet på den glesbebyggda lands-
bygden var oansenligt och några större inkomster för staten skulle inte 
skapas den vägen. Så trots att konservativa och socialdemokrater hade 
diametralt skilda uppfattningar om kraften i jordvärdereformen drog de 
samma slutsats: jordvärdereformen var inte trovärdig och fick inte införas. 
Då skall man komma ihåg att georgisterna inte själva använde ordet single-
tax och att det fanns en otydlighet om när enskatteprincipen skulle rea-
liseras. Överhuvudtaget var den svenska georgistiska rörelsen sparsam med 
att ge konkreta och detaljerade anvisningar för genomförandet av denna på 
många sätt komplicerade reform. Ett faktum som rimligen bör ha försvagat 
rörelsen. 

Kritikerna försökte också bortdefiniera den svenska georgismen genom 
att rikta personkritik mot rörelsens främsta företrädare. Dessa påstods sakna 
verklighetsförankring. De visste inte hur det var att leva som jordbrukare. 
De var naiva. Kritikerna menade också att agitationen för frågan så till den 
grad hade misskötts att georgisterna hade sig själva att skylla för det svala 
intresset för jordvärdereformen. 
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Även utanför riksdagen hade rörelsen svårt att vinna stöd hos de riksdags-
representerade partierna. Detta kan till stora delar förklaras av det rådande 
politiska sammanhanget, och då kanske framförallt av demokratiserings-
processen, som accelererade under 1900-talets två första decennier och som 
satte det politiska systemet i gungning. Systemets aktörer, de politiska par-
tierna, hade nu att svara inför de krav som fördes fram av grupper i sam-
hället vilka tidigare inte hade haft rösträtt. En sådan viktig grupp var lands-
bygdsväljarna. Till dem vände sig så väl socialdemokrater som liberaler, då 
båda lägren uppfattade landsbygdens småfolk som ett sätt att bredda sin bas 
i väljarkåren. Skälet till att rörelsen stängdes ute av vänsterpartierna var att 
den upplevdes som ett hot. I debatten hade nämligen georgismen kopplats 
till de just avskaffade grundskatterna. Varken socialdemokrater eller liberaler 
önskade bli förknippade med dessa eftersom det kunde minska chansen att 
vinna stöd hos bönderna och övriga delar av landsbygdens småfolk. De var 
beroende av detta stöd om de skulle lyckas erövra den parlamentariska 
makten, vilket var målet för båda partierna. De politiska vänsterpartiernas 
intresse för landsbygdens nytillkomna väljarskaror kunde ha inneburit en 
möjlighet för den svenska georgistiska rörelsen. Men så blev nu inte fallet. 

Som framkommit i tidigare avsnitt ingick offentliga möten och petitioner i 
den svenska georgistiska jordreformrörelsens repertoar för kollektiv hand-
lande. Sammantaget spelade ändå det kollektiva handlandet en mer undan-
skymd roll för rörelsen. Skälet till det var att man hade svårt att mobilisera 
stöd för sådana aktioner. Anhängarna och medlemmarna höll sig mer i 
bakgrunden och lät rörelsens och organisationens ledande personer domi-
nera. Resultatet blev att organisationen och rörelsen erhöll en påtryckar-
liknande karaktär. Detta var inte ett frivilligt val. Ambitionen var hela tiden 
att föda en bred social rörelse och man handlade för att uppnå det, dock 
utan att egentligen lyckas. Rörelsens politiska verksamhet måste ses i ljuset 
av dessa problem. Att verka politiskt på det sättet man gjorde framstod som 
den enda framkomliga vägen att realisera de önskvärda samhälls-
förändringarna. Det var därför riksdagsmän interpellerades, broschyrer 
spreds i kamrarna, agitation skedde direkt inför utskott och Johan Hansson 
närmast fungerade som spökskrivare åt Carl Lindhagen när denne motio-
nerade i jordvärdefrågan.  

Den georgistiska rörelsen i Sverige anknöt till en repertoar som 
utnyttjades av den samtida nykterhetsrörelsen. Nykterhetsrörelsen ägnade 
sig sällan åt ett kollektivt handlande av ett protest-konfronterande slag. Lik-
som den georgistiska rörelsen kombinerade man långsiktigt syftande 
bildningsarbete med direkt påverkan på det politiska systemet och dess 
aktörer. 
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I arbetet mot partierna framstår rörelseentreprenörernas roll som central. 
I detta fall kan Jenny Bergqvist Hansson lyftas fram. Redan tidigare har det 
framkommit att hon etablerade ett vitt förgrenat nätverk, mycket baserat på 
hennes egen person. Hon utnyttjade detta för att vinna stöd för de geor-
gistiska idéerna. Sett ur detta perspektiv skulle man kunna likna den sociala 
rörelsen vid ett nätverk, där nätverket framträder som ett verktyg att för-
verkliga rörelsens projekt. 

Vad som också är slående med den georgistiska rörelsens politiska arbete 
är att det i princip uteslutande var riktat mot en central nationell nivå. Få 
försök gjordes att påverka andra politiska nivåer. Några undantag fanns 
dock. Jonas Karlsson motionerade föga framgångsrikt i Örebro stads-
fullmäktige, Nils af Ekenstam genomförde en utredning kring jordvärde-
reformens möjligheter i Lund, och viss verksamhet bedrevs också mot den 
landstingspolitiska nivån. Rörelsens svårigheter att mobilisera skulle kunna 
vara utgångspunkten för en förklaring till varför arbetet var så koncentrat till 
riksdagen och riksdagspartierna. En annan förklarande diskussion skulle 
kunna ta avstamp i den rådande svenska politiska kulturen.145 

Tentativt skulle man kunna påstå att den politiska möjlighetsstrukturen, 
särskilt med avseende på diskussionen kring jordfrågan och jordbrukets roll 
i samhället vid 1900-talet inledning, var så väl öppen som stängd. Öppen för 
att nya väljarskaror hade tillkommit och stängd för att de politiska partierna 
själva agerade för att dra till sig dessa. Detta får illustrera under vilka 
betingelser en politiskt inriktad rörelse, med fokus på jord- och agrarfrågor, 
hade att agera vid denna tid i Sverige.  

Det kan upplevas som förvånande att georgisterna, i alla fall retoriskt, sett 
stod nära en socialdemokratisk position och att deras kritik mot liberalerna 
var så stark. Många av de ledande georgisterna var ju trots allt tidigare 
medlemmar av Frisinnade Landsföreningen. Men flera saker spelade här in. 
Socialdemokratin var vid denna tid inne i en mycket expansiv fas och det 
uppfattades som om socialdemokratin skulle bli framtidens vinnare. Men 
kanske ännu viktigare för rörelsen var det faktum att socialdemokratin 
befann sig i opposition. Detta förhållande påverkade särskilt georgismens 
relation till den interna socialdemokratiska vänsteroppositionen, som bröt 
sig ur partiet och våren 1917 bildade vänstersocialistiska partiet. Denna 
falang, och dess kamp mot den socialdemokratiska majoriteten, stöddes 
genomgående. Den georgistiska rörelsen kunde identifiera sig med posi-
tionen som en opposition i minoritet. Detta, som också kan tolkas som ett 
maktens utanförskap, kunde hjälpa till att stärka uppfattningen om sig själv 

                                           
145 Om begreppet politisk kultur se Sennefelt, s. 17-21. 
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som företrädare av ett radikalt alternativ, av något annat än det rådande, och 
detta var ju en självbild som odlades inom den georgistiska rörelsen. 

Det fanns vissa likheter mellan georgister och vänstersocialister på det 
rörelseideologiska planet. Båda betraktade nämligen individens frigörelse 
och reformering som en viktig del i eller närmast som en förutsättning för 
samhällsförändringen. Men där georgisterna ville påverka kollektivet genom 
individen menade vänstersocialisterna att omdaningsprocessen skulle gå den 
andra vägen, från kollektivet till individen. Om man för en den stund bort-
ser från denna skillnad kan man kanske hävda att man här funnit en 
gemensam plattform för det tidiga 1900-talets svenska radikalism, som 
befann sig i spänningsfältet mellan liberalism, socialism och anarkism? I 
vilket fall uppfattade georgisterna bildandet av vänstersocialistiska partiet 
som en öppning för den egna rörelsen. Flera av dem som engagerade sig för 
småbruket kom att ansluta sig till det nya vänsterpartiet. 

Det konkreta resultatet av den georgistiska rörelsens ansträngningar att 
vinna gehör hos det politiska systemet och dess aktörer var magert. 
Rörelsen reagerade då på två sätt. Dels började man bygga upp en egen de-
centralistisk organisation, nu när man misslyckats med att påverka partierna 
inifrån. Dels sköts det kulturkritiska draget fram tydligare, vilket kan tolkas 
som om man försökte distansera sig från den politiska debatten. Man kan 
därför fråga sig om det verkligen är möjligt att framgångsrikt politisera den 
typ av moderniseringskritik som den svenska georgismen gav uttryck för. 
Rörelsen ville ju inte utpeka någon egentlig målgrupp för sina strävanden 
eftersom det stred mot den så kallade vederlagsprincipen och deras idé om 
rättvisa. Det egna budskapet riktades till alla människor. Detta i en tid när 
de politiska partierna stred för att framställa sig som företrädare för vissa 
gruppers materiella intressen. Ett resultat av rörelsens politiska motgångar 
blev att det sekteristiska draget hos rörelsen förstärktes. På ett paradoxalt 
sätt blev misslyckandet en bekräftelse på att självbilden var riktig. Rörelsen 
och dess ledande företrädare tillhörde ett avantgarde. Man var före sin tid, 
och man tillhörde den förtrupp som skulle gå före och visa vägen. Att den 
stora majoriteten inte ännu hade förstått det riktiga i reformerna var inte 
mycket att göra åt. Till slut skulle även denna göra det eftersom reformerna 
var uppbyggda på eviga och sanna samhällsorganiserade principer. 
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Kapitel 8 
 
 
 

I småfolkets tjänst  
Odlaren och Odlareförbundet 1912-1918 

 
 
I januari 1912 skrev Jenny Bergqvist Hansson till den norske författaren och 
georgisten Arne Garborg. Jenny Bergqvist Hansson kunde berätta att hon 
tillsammans med sin make stod i begrepp att starta en ny tidning. Denna 
tidning skulle rikta sig till småbrukarna i landet och Anders Larsson-Kilian 
skulle bli tidningens redaktör.1 Kilian var sedan år tillbaka en vän till 
makarna Hansson. Han var också en av dem som tidigt ställde sig bakom 
jordvärdeavgiften i debatten.  

Den nystartade tidningen döptes till Odlaren och premiärnumret gavs ut 
första mars 1912. Redaktionens hemvist blev Stockholm, men redaktören 
skötte tidningen från sitt småbrukarhem i Dvärsätt, en bit väster om Öster-
sund. Under den första tiden kom Odlaren ut två gånger i månaden, för att 
senare övergå till att bli en veckotidning. Snart uppstod något av en rörelse 
kring tidningen och i september 1913 fick denna rörelse sin organisation i 
Odlareförbundet.  

Huvudproblemet i detta kapitel blir frågan om en rörelses och organisa-
tions eventuella misslyckande. Det kan redan här avslöjas att småbrukar-
rörelsen kring Odlaren blev svag och att dess organisation inte lyckades 
samla det antal medlemmar som initiativtagarna hade hoppats på. Med 
ambitionen att förklara detta förhållande uppmärksammas, liksom varit 
fallet med de tidigare analyserade rörelserna, rörelsens organisatoriska struk-
tur, men också dess karaktär och innehåll. I det senare är förhållningssättet 
till det politiska systemet och rörelseideologin två centrala dimensioner. På 
detta sätt framträder rörelsens organisering och mobilisering som ett 
problemområde. 

Forskningen kring det tidiga 1900-talets småbrukarvurm är omfattande. 
Vurmen har betraktats som en del i hyllandet av landsbygden och hemmet, 
och som ett uttryck för missnöjet med det framväxande industrisamhället. 

                                           
1 Brev från Jenny Bergqvist Hansson till Arne Garborg 1912-01-29, Arne Garborgs samling, 
Handskriftsavdelningen, Nasjonalbiblioteket, Oslo. 
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Den småbrukarrörelse som organiserades i Odlareförbundet har tidigare 
behandlats av bland andra Sverker Sörlin och Reine Rydén. 

Sörlin vill se Odlareförbundet som en del av småbrukaroppositionen i 
Norrlandsfrågan. Han uppmärksammar, dock utan att fördjupa diskussio-
nen, den oenighet som fanns inom Odlareförbundet angående möjlig-
heterna att grunda ett bondeparti. Det skulle enligt Sörlin ha funnits två 
falanger. Den ena, med Carl Larsson i By som ledande företrädare, såg 
grundandet av ett parti som önskvärt. Medan den andra med Anders 
Larsson-Kilian i spetsen förhöll sig mer skeptisk till tanken på att initiera ett 
för alla bönder gemensamt parti.2 

Historikern Reine Rydén betecknar i avhandlingen ”Att åka snålskjuts är 
icke hederligt” (1998) Odlareförbundet som ett misslyckande. Han betraktar 
förbundet som ett, bland flera, försök före mellankrigstiden att organisera 
de mindre bönderna. Anledning till att dessa försök misslyckades var, enligt 
Rydén, att småbrukarna hade knappa resurser, att man inte kunde erbjuda 
materiella fördelar med ett medlemskap samt att man hade svårt att enas 
kring en kollektiv identitet.3 Rydén redovisar även rörelsens egna för-
klaringar till varför man misslyckades.4  

Avsikten är att analysen i detta kapitel skall lyfta fram rörelseexterna 
faktorer och placera Odlareförbundet och rörelsen kring Odlaren i sitt rörel-
sesammanhang. Detta skapar möjlighet att ifrågasätta den förklaring som 
rörelsen själv gav till frånvaron av framgång.  

Något otryckt material från rörelsens organisering finns tyvärr inte till-
gängligt i någon större utsträckning varför källmaterialet till stor del kommer 
att utgöras av tidningen Odlaren. Detta var en tidning som konstituerade 
rörelsen, ur vilken den hämtade sin kraft. Dessvärre möjliggör inte denna 
källa ett underifrånperspektiv. Det skulle ju annars ha varit intressant att 
studera dem som attraherades av rörelsen och den kollektiva identitet som 
eventuellt växte fram inom den. Vissa inblickar i arbetet bakom kulisserna 
kan emellertid erhållas från de brev som Jenny Bergqvist Hansson skrev till 
Harald Vadman under den aktuella perioden. 
 
 
 

                                           
2 Sörlin, Framtidslandet, s. 222 f. 
3 Reine Rydén, ”Att åka snålskjuts är icke hederligt”: De svenska jordbrukarnas organisationsprocess 1880-
1947 (Göteborg, 1998) s. 61. 
4 Ibid., s. 57 f. 

 256



 

Röre lsen  kr ing  t idn ingen Odlaren  
 
O d l a r e f ö r b u n d e t s  f ö r h i s t o r i a  
 
Om man söker efter föregångare till rörelsen kring Odlaren och Odlareför-
bundet bör man inte hänvisa till den rörelse som samlades kring P. J. Rösiö 
eller till egnahemsrörelsen som annars rönte mycket uppmärksamhet i sin 
samtid. Föregångaren hittar man istället i den norrländska lantarbetarrörel-
sen.  

När Västernorrlands läns lantarbetareförbund bildades 1906 utgjorde det ett 
försök att förena landsbygdens så kallade småfolk i en gemensam organi-
sation. Man riktade sig därför till såväl lantarbetare som mindre bönder.5 
Förbundet ägnade sig främst åt att ta fram gemensamma prislistor för små-
brukarnas vinterarbete i skogen. Man ville därigenom förhindra att små-
brukarna bjöd under varandra när de arbetade för de norrländska skogs-
bolagen, något som de tidigare tenderat att göra. Förbundet var inte anslutet 
till det fackliga kollektivet, utan förhöll sig självständigt till LO.6 Gustav 
Johanson, småbrukare från Angsta utanför Sandviken, trädde fram som 
förbundets ledande person. Det är samma Gustaf Johanson som blev aktiv 
inom den georgistiska rörelsen.7 Förbundet lyckades samla några tusen med-
lemmar och bilda ett antal avdelningar runt om i regionen.8 

                                           
5 Det första protokollförda mötet hölls i Sollefteå 1906-09-29. Mötesprotokoll för ”bönder, 
torpare och arbetare” i Sollefteå 29 sept. 1906, Sveriges Småbrukare- och Skogsarbetareförbund, 
ARAB. Förbundet kom även att gå under benämningen ”Bönder, torpare och arbetare”, vilket 
underströk den ”bündnis”-ambition som fanns hos förbundet. Med det avses idén om att de 
mindre jordbrukarna och arbetarna i grunden hade gemensamma intressen att värna. 
Organisationen grundades emellertid främst för att förbättra småbrukarnas situation. 
6 Förhandlingar fördes om att förbundet skulle gå in under LO:s paraply, men några resultat med 
den inriktningen nåddes aldrig. Se till exempel Protokoll 1906-09-29, 1907-06-30, 1908-02-02, 
1909-02-14, Protokoll för Västernorrlands Läns Lantarbetareförbund och Norrlands Skogs- och 
Lantarbetareförbund 1906-09, Sveriges Småbrukare- och Skogsarbetareförbund, ARAB. Dessa 
tidiga förbund kom att stå arbetarrörelsen och socialdemokratin nära. Gustav Johanson anlitades 
till exempel som agitator av socialdemokratiska partidistriktet i Norrland. Protokoll styrelse-
sammanträde 1908-10-15, Protokoll för Västernorrlands Läns Lantarbetareförbund och Norr-
lands Skogs- och Lantarbetareförbund 1906-09, Sveriges Småbrukare- och Skogsarbetare-
förbund, ARAB. Se också den ganska omfattande korrespondensen mellan Gustaf Johanson och 
företrädare för SAP. Korrespondens till Gustaf Johanson 1908-06-01, -07-27, -08-20, 1909-08-
25, Sekreterarens korrespondens med bilagor, Sveriges Småbrukare- och Skogsarbetareförbund, 
ARAB.  
7 Enligt Sörlin, Framtidslandet, s. 221. 
8 I samband med att förbundet skulle slås samman med sitt broderförbund i Dalarna angavs 
siffror för förbundets storlek. 1908 fanns 76 avdelningar med 3 275 medlemmar, 1909 hade för-
bundet ökat något till 82 avdelningar med 4 134 medlemmar. Se Sverges Småbrukare- och 
Skogsarbetareförbund protokoll 1909-01-03, § 12, Protokoll för Västernorrlands Läns Lantarbe-
tareförbund och Norrlands Skogs- och Lantarbetarförbund 1906-09, Sveriges Småbrukare- och 
Skogsarbetareförbund, ARAB. 
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Sommaren 1907 grundades en syskonorganisation i Övre Dalarnas 
Småbonde- och Skogsarbetareförbund. De båda förbunden gick samman i början 
av 1909 och bildade Sverges Småbrukare- och Skogsarbetareförbund. I och med 
storstrejken 1909 gick emellertid luften ur förbundet och det förde en 
tynade tillvaro när möjligheten att bilda en organisation kring tidningen 
Odlaren kom upp till diskussion. 9 
 
 
O m  b e h o v e t  a v  o r g a n i s a t i o n  
 
Den 27 december 1911 skrev Jenny Bergqvist Hansson till Harald Vadman i 
Molkom:  
 

Vi ha länge reflekterat på en småbrukartidning, som förfäktar våra 
önskemål och med Kilian som redaktör. Jag hör nu att han är villig att göra 
ett försök. Den skulle heta: Odlaren, veckotidning för Sverges småbrukare 
och ha till motto: Arbete, frihet, rättvisa. Det är hans förslag. Vill du vara 
med och realisera denna tanke? Det behövs inte mycket pängar.10 

 
Vilka som var det ”vi” hon åsyftade framkom inte i brevet. Vid samma tid 
riktade sig emellertid Anders Larsson-Kilian till Vadman med en förfrågan. 
Han undrade i ett brev, daterat till annandag jul 1911, i vilken utsträckning 
Vadman kunde verka för spridandet av en småbrukartidning i Värmland 
kallad Odlaren. Kilian meddelade att han själv skulle bli tidningens redaktör. 
I brevet framkom också att Karl Elander var en central person i diskussio-
nen. Enligt Kilian var det denne som försökt övertala honom att ta aktiv del 
i bildandet av en småbrukartidning. Elander hade övertagit Nyaste Snällposten 
i Göteborg och nu ville han lansera en småbrukarupplaga av denna.11 Detta 
skulle alltså vara Odlarens ursprung. 

Om man skall hålla dessa uppgifter för sanna var det de svenska 
georgisterna som låg bakom Odlaren. Den bild av projektet som Jenny 
Bergqvist Hansson gav till Arne Garborg var inte heller helt korrekt. 
Initiativet tycks inte ha kommit från makarna Hansson själva utan från Karl 

                                           
9  I Dalarna bildades 9 juni 1907 Övre Dalarnas Småbonde- och Skogsarbetareförbund. Per Tysk blev 
förbundets förtroendeman och förbundet hade vid tidpunkten för sammanslagningen omkring   
1 600 medlemmar, främst småbrukare men också skogs- och flottningsarbetare hade anslutit sig 
till förbundet. Sammanslagningskongressen hölls i Sollefteå 3-5 januari 1909, Protokoll för 
Västernorrlands Läns Lantarbetareförbund och Norrlands Skogs- och Lantarbetareförbund 
1906-09, Sveriges Småbrukare- och Skogsarbetareförbund, ARAB. 
10 Brev från Jenny Bergqvist Hansson till Harald Vadman 1911-12-27, Korrespondens Allmän 
serie 1911, EIa:8, Värmlands distrikt, IOGT, FAS. 
11 Brev från Anders Larsson-Kilian till Harald Vadman 1911-12-26, Korrespondens Allmän serie 
1911, EIa:8, Värmlands distrikt, IOGT, FAS. 
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Elander. I själva igångsättningsfasen trädde uppenbarligen Elander tillbaka 
då ju tidningen fick sitt säte i Stockholm och inte i Göteborg. 

Odlaren var aldrig avsedd att vara något renodlat fackorgan, uppdraget var 
mer omfattande än så. Tidningen var tänkt att fungera som en medborgerlig 
fostrare och därför skulle den inte enbart innehålla artiklar kring lantbruk 
utan även sådant som uppmärksammade småbrukaren och hans hustru som 
människor.12 Det sades också att tidningen inte skulle gå i någons ledband, 
och att dess uppgift var att stärka den jordbrukande befolkningens själv-
ständighet. 
 

Så vill Odlaren väcka och fostra till självverksamhet och eftertanke i stället 
för att leda blinda anhängare efter givna signaler. V å r t  m o t t o :  
A r b e t e ,  f r i h e t  o c h  r ä t t v i s a  är ett samlingstecken, men icke en 
färdiggjord dogm. Det kan diskuteras och undersökas.13 

 
Trots de inledande deklarationerna kritiserades tidningen för att sakna 

program. Kilian försökte förklara sig genom att framhålla att man ville und-
vika att den blev ett verktyg för något politiskt parti. Tidningens uppgift var 
inte att försvara en viss grupps särintressen, utan rättvisan i ett större 
sammanhang.14 Meningarna gick också isär när det gällde tidningens inne-
håll. Vissa läsare ansåg uppenbarligen att antalet fackartiklar var för få.15 
Andra hade en i grunden annan uppfattning när de påpekade att tidningens 
styrka just låg i dess kulturella ambitioner och att den borde fungera som 
plattform för ett kulturförbund. 16  

Redan tidigt under sommaren 1912 vädrades uppfattningen att jord-
brukarna borde agera kollektivt. Signaturen John Vihe, som dolde den 
blivande kommunistiske riksdagsmannen från Gästrikland, Viktor Herou, 
uppfattade det redan existerande Sverges Småbrukare- och Skogsarbetare-
förbund som en möjlig organisatorisk struktur för Odlarens läsare.17 Det 
dröjde emellertid till april 1913 innan diskussionen kring möjligheten och 
behovet av en organisation utgående från Odlaren tog fart på allvar och det 
var författaren Carl Larsson i By som inledde. Odlaren hade gått före och 

                                           
12 ”Odlaren”, Odlaren 1912:1. 
13 Ibid. 
14 Anders Larsson-Kilian, “Odlarens program”, Odlaren 1912:2. 
15 Anders Larsson-Kilian, ”Brevlåda”, Odlaren 1912:17. Han svarade på ett brev till redaktionen. 
16 Javill, ”Kulturförbundet Odlaren”, Odlaren 1912:18. Kilian delade denna ståndpunkt. Se Anders 
Larsson-Kilian, ”Brevlåda”, Odlaren 1912:17; Anders Larsson-Kilian, ”Brevlåda – till Odlarens 
nya läsare”, Odlaren 1912:19. 
17 Herou satte inte mycket tilltro till hushållningssällskapens förmåga att hjälpa Odlarens läsare. 
Hushållningssällskapen var alldeles för odemokratiska för att förmå det, påstod han. 
Föreningarna måste istället växa fram underifrån. John Vihe (Viktor Herou), ”Jordbrukets sunda 
utveckling”, Odlaren 1912:7. 
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röjt, framhöll han, men nu fanns det behov av en organisation som samlade 
alla dem som ställde sig bakom tidningens principer. Larsson i By pekade ut 
två viktiga uppgifter för förbundet. Dels skulle det verka för höjandet av 
den jordbrukande befolkningens kärlek till det egna arbetet, dels agera för 
att skapa bättre materiella förutsättningar för lantbrukaren. Genom ekono-
miskt orienterade reformer skulle förutsättningar skapas för ett starkt och 
oberoende jordbrukarstånd. Odlareförbundet skulle börja i det lilla, med en 
kärntrupp, för att sedan växa. Förbundet borde göra Odlarens motto ”Frihet, 
arbete, och rättvisa” till sitt, menade Larsson i By.18 

Nästa inlägg i debatten kom från Viktor Herou. Han var fortfarande 
medveten om att jordbrukarna behövde en fast organisation. De senaste 
decenniernas utveckling inom den agrara näringen hade ju nämligen skapat 
helt nya förutsättningar för bönderna. 

 
Vi måste arbeta för väckandet av bondens klass- och samhällskänsla, för 
ingjutandet av mod och kamplust, till de strider som stunda, för kärlek till 
odlaryrket, för mottot: arbete, frihet, rättvisa.19 

 
Återigen hänvisade Herou till Sverges Småbrukare- och Skogsarbetareför-
bund som en tänkbar samlande institution.20  

I samma nummer av tidningen var en artikel införd under signaturen 
”Skåning”. Bakom denna gömde sig av allt att döma Johan Hansson.21 Han 
uppfattade den blivande sammanslutningen som en paraplyorganisation. 
Dess uppgift skulle bli att samordna de olika föreningar som redan fanns på 
landsbygden. Vid sidan av att höja småbrukarnas kunskap skulle den få i 
uppdrag att stärka småbrukarnas ekonomiska situation. Ett sätt att göra 
detta kunde vara att initiera kooperativ verksamhet. Det framgår att Johan 
Hansson såg organisationen som närstående Ekonomiska frihetsförbundet 
och de rättsdemokratiska idéerna. 

                                           
18 Carl Larsson i By, ”Odlaren och odlingsmarker”, Odlaren 1913:7. Egentligen var det: ”Arbete, 
frihet och rättvisa”. I den tidigare forskningen kring småbruket vid sekelskiftet 1900 brukar den 
framgångsrika danska husmandrörelsen beskrivas som ett föredöme för de svenska organi-
sationssträvandena. Det finns ingen anledning att ifrågasätta denna uppfattning, tvärt om. Vid 
sidan av den ovan refererade artikeln av Carl Larsson i By, där han uppmanade till organisering, 
infördes en längre artikel som beskrev den danska organisationen. Danmark framstod genom-
gående som det goda exemplet. Otaliga är de artiklar som behandlade den framgångsrika danska 
rörelsen. Johan Hansson, ”Den danska småbrukarrörelsen”, Odlaren 1913:7. Se också Edling, Det 
fosterländska hemmet, s. 225-229. 
19 John Vihe (Viktor Herou), ”‘Odlareförbundet: Ett diskussionsinlägg’”, Odlaren 1913:8. 
20 Ibid. 
21 Skåning (Johan Hansson), ”Svenska Odlareförbundet: Några synpunkter och ett förslag”, 
Odlaren 1913:8. Johan Hansson använde olika signaturer som JH, John Hedström, Ekonomist, 
Skånsk husmanson.  
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På det sociala området gäller det att hävda principen: r ä t t v i s a  å t  a l l a . 
Om denna måste alla kunna samlas. I överensstämmelse därmed kan man 
väl kräva borttagandet av de orättvisa skatterna och åtgärder varigenom det 
nu pågående ockret med vår jord stävjas.22  
 

I ett senare nummer konkretiserade Johan Hansson, fortsatt under 
signaturen ”Skåning”, sina tankar kring ett möjligt program. Hans program-
förslag påminde mycket om det politiska arbetsprogram som Förbundet för 
Rättsdemokrati senare antog under våren 1914. Viktiga punkter i förslaget 
var ett fortsatt förbättrande av jordbrukarnas yrkeskunskaper samt kampen 
för att en större andel av den svenska befolkningen skulle få tillgång till egen 
jord. Krav på att avskaffa indirekt beskattning och att undervisning i social-
etik togs upp av skolorna fanns också med i Hanssons förslag.23 

Sigurd Svensson, agronom, organiserad vegetarian och förespråkare av 
det kreaturslösa jordbruket, menade att organisationen kring Odlaren ut-
gjorde en möjlighet att värja sig mot den framrusande industrialismen. Den 
kunde utgöra en del i ansträngningarna att hejda flykten från landsbygden. 
Småfolket skulle vara organisationens bas.24 I moderniseringskritisk anda lät 
han utbrista: 
 

Alla de brokiga former vari folklivet rörde sig, ej blott de vackra, färgrika 
dräkterna, mångfaldiga underbara folksederna, de sagor och sånger och 
sägner, vari deras tankar och drömmar och känslor togo sig uttryck i detta, 
som (omedvetet) gjorde folket rotfast, det glömmes eller skjutes åt sida. 
Den modärna kapitalistiska andan har dödat det och vill i stället för allt 
detta, som vi omedvetet älskade, ge oss kalla pengar. Låt de gamla skörde-
festerna föra samman husbondfolk och tjänare, låt de forna folkfesterna 
återupplivas, ”valborgsmäss”, ”mickelsmäss” o.s.v., låt midsommarhög-
tiden bli en nationaldag, låt i skolorna kunskaper om hembygdens historia 
framförallt, kulturhistoria ge näring åt hembygdskärleken, låt i sångarfö-
reningar de gamla visorna och låtarna leva upp och i tider av oro och ofrid 
skänka något av sitt lugn och sin stilla glädje.25 

 
Hos Svensson framträder organisationen som ett redskap i den modernise-
ringskritiska kampen och i försöken att bromsa upp landsbygdens av-
folkning. Argumenten hos de olika aktörerna skilde sig således från 
varandra, men kring behovet av att organisera landsbygdens småfolk kunde 
man samlas.  

                                           
22 Ibid. 
23 Skåning (Johan Hansson), ”Sverges Odlareförbund: Det samlade riksförbundet för Sverges 
’jordfolk’”, Odlaren 1913:10. 
24 Sigurd Svensson, ”Sverges Odlarförbund! Världens starkaste odlarförbund!”, Odlaren 1913:17. 
25 Ibid. 
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O d l a r e f ö r b u n d e t  b i l d a s  
 
I slutet av september 1913 kallades till ett odlaremöte i Stockholm, en 
kallelse som hörsammades av 275 personer. På mötet bildades 
Odlareförbundet.26 Två principiella frågor kom att diskuteras av mötes-
deltagarna. Den ena rörde organisationens målgrupp. Carl Larsson i By såg 
det nya förbundet som en organisation för bönderna. Flera av mötes-
deltagarna höll emellertid inte med honom, utan pekade på svårigheten att 
låta samma organisation företräda såväl de mindre som de större jord-
brukarna. Beslutet på odlaremötet blev att förbundet skulle ha en bred 
målgrupp, att man skulle ha som ambition att vända sig till hela lands-
bygdens småfolk och inte bara till dem som hade tillgång till egen jord.27 
Den andra frågan av principiell natur gällde förbundets relation till politiken. 
Här slogs det fast att förbundet skulle ha en politisk dimension. Detta var 
nödvändigt. Förbundet skulle dock inte ta partipolitisk ställning.28 

Något program presenterades inte under mötet, däremot organisations-
stadgar där riktlinjerna för den nya organisationen gick in under den första 
paragrafen. Förutom att förbundet strävade efter att samla alla dem som 
odlade jorden sades det att man syftade till att förbättra jordbrukarnas eko-
nomiska ställning, vare sig det gällde krediter, kooperativ verksamhet eller 
lagstiftning. Förbundets bildningssträvanden framträdde i paragrafen, där 
det talades om andlig odling vid sidan av materiell. Intressant och viktigt att 
notera i detta sammanhang är slutklämmen på paragrafen. Där sägs att 
förbundet ansåg sig ha en överbryggande funktion mellan olika grupper i 
samhället, i syfte att åstadkomma ”rättvisa samhällsförhållanden”. Det var 
arbetare och bönder som skulle bindas samman. Denna tanke var en del av 
rörelsens och rörelseorganisationens särdrag, vilken också kom att ligga 
bakom förbundets svårigheter att forma ett klart program och skapa en 
kollektiv identitet. 
 
 
O r g a n i s e r i n g  i  m o t v i n d  
 
En styrelse utsågs på mötet i Stockholm. Landstingsmannen från 
Gästrikland J. A. Ander valdes till ordförande, rektor vid Malungs folkhög-

                                           
26 Bland deltagarna återfanns representanter för såväl danska som norska småbrukarorganisa-
tioner. ”Sverges första allmänna odlaremöte”, Odlaren 1913:19. 
27 Ibid. 
28 Carl Larsson i By var en av dem som yttrade sig i frågan. Anförandet gavs senare ut i ett 
särtryck. Carl Larsson i By, Odlarnas organisation (Stockholm, 1913) s. 25, 29; ”Sverges första 
allmänna odlaremöte”, Odlaren 1913:19. 
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skola David Jakobson till kassör och Carl Larsson i By till sekreterare. De 
tre ledande i styrelsen skulle tillsammans utgöra arbetsutskottet. Sekreterare 
Larsson i By ikläddes rollen som organisatör. De övriga två tycks ha varit 
mer passiva. 

Sekreteraren kommunicerade med förbundets medlemmar genom Odlaren. 
Under den i tidningen återkommande rubriken ”Förbundsmeddelanden” lät 
sekreteraren införa uppmaningar till medlemmarna. För den resurssvaga 
rörelseorganisationen var troligen detta den centrala kommunikationsvägen 
mellan förbundets ledning och dess medlemmar.29 

Meningen var att lokalavdelningar skulle bildas ute i landet. De var bland 
annat tänkta att fungera som samordnare för de olika föreningar som redan 
fanns i regionen. Lantmannaföreningar skulle till exempel kopplas till dem 
genom kollektivanslutning, precis som Johan Hansson hade föreslagit inför 
odlaremötet. Med syfte att snabbt få igång agitationen för det nya förbundet 
uppmanade Carl Larsson i By intresserade talare att anmäla sig.30 Han gav 
också riktlinjer för hur man kunde gå tillväga om man ville grunda en lokal-
avdelning. Vid något enstaka tillfälle lämnade han också förslag till dag-
ordning för de lokala mötena.31 

Alla ansträngningar till trots – bildandet av lokalavdelningar gick trögt. 
Efter ett år hade endast nio föreningar grundats. Sju av dessa hade startats 
efter att förbundets sekreterare besökt platsen. De övriga två var resultatet 
av privata initiativ. Vid sidan av Jämtland, där visserligen ingen egen avdel-
ning organiserats, men flera av Odlarens skribenter hade sin hemvist, var de 
starka fästena Uppland, Gästrikland och Dalarna.32 I södra och västra 
Sverige hade Odlareförbundet överhuvudtaget inga avdelningar. Förbundets 
svårigheter manifesterades i att det planerade odlaremötet hösten 1914 fick 
ställas in. Istället hölls förbundets årsmöte på Odlarens expedition.33 

Värt att notera är att förbundet fortfarande efter ett års verksamhet inte 
hade något program. På det konstituerande odlaremötet hade ju endast en 

                                           
29 Med uppgift att bearbeta de programförslag som inkommit före mötet tillsattes under mötet 
en mannakommitté. Kommittén fick i uppdrag att arbeta samman ett stadge- och programförslag 
som mötet skulle ta ställning till. ”Sverges första allmänna odlarmöte”, Odlaren 1913:19. 
30 Se ”Förbundsmeddelanden: Från förbundssekreteraren”, Odlaren 1913:20; ”Förbunds-
meddelanden: Från sekreteraren”, Odlaren 1913:21. 
31 Ibid. ”Förbundsmeddelande: Julmöte”, Odlaren 1913:25. Verksamheten kunde börja i det lilla. 
Larsson i By föreslog nämligen att man bjöd över sina grannar för att diskutera de frågor som 
Odlareförbundet hade på sitt program. Anders Larsson-Kilian ville uppmana till egenverksamhet 
hos medlemmarna och att de talade för förbundets sak ute i sina hembygder. Anders Larsson-
Kilian, ”Vår organisation”, Odlaren 1914:9. 
32 De lokalavdelningar som hade startats efter ett år var: Rödåliden, Västerbotten, Ovansjö och 
Torsåker i Gästrikland, Söderbykarl, Roslagsbro i Uppland, Simonstorp och Skedevi i Öster-
götland, Garpenberg i Dalarna. ”Odlareförbundets årsmöte”, Odlaren 1914:47. 
33 ”Odlareförbundets årsmöte”, Odlaren 1914:45.  
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första paragraf antagits. Denna brist rättades emellertid till i samband med 
det andra årsmötet. På mötet valdes också en helt ny styrelse där Kilian nu 
kom att ingå som vice ordförande. Erik Segerholm, som var anställd på 
Odlarens expedition, gavs uppdraget som kassör och sekreterare. Till ord-
förande utsågs Karl G. Blomberg.34 Det är tydligt att tillsättandet av en ny 
styrelse samt antagandet av ett mer genomarbetat program var ett försök att 
ge förbundet bättre stadga än vad det dittills haft. 35 

Men förgäves, situationen förändrades inte nämnvärt. Senhösten 1915 var 
det åter dags för självrannsakan. Enligt Kilian var problemet ekonomiska 
resurser. De saknades, varför man inte haft möjlighet att sända ut agitatorer 
i önskvärd omfattning. Fel personer hade också utsetts till styrelse-
medlemmar. Styrelsen hade bestått av ”drömmare” snarare än organisatörer. 
En del av skulden lade också Kilian på de enskilda medlemmarna vilka han 
menade hade varit för passiva. De hade trott att styrelsen skulle ta hand om 
allt arbete. Slutligen gick det inte att bortse ifrån att bönderna var utpräglade 
individualister och därför svåra att organisera.36 Andra ledande personer 
delade i stort Kilians förklaringar till förbundets misslyckande.37 Men inte 
heller denna gång lyckades de vända trenden och blåsa liv i förbundet. 
Istället verkar det som om luften fullständigt gick ur Odlareförbundet under 
1916. Det påstods att det pågående världskriget hade gjort det svårare att nå 
ut.38 Årsmötet, vilket egentligen skulle ha hållits i december detta år, sköts 
upp till februari 1917, då det hölls i samband med det stora freds- och 
rättsmöte som arrangerades i Stockholm.39 

Efter valet 1917 vaknade återigen intresset för Odlareförbundet och med 
det förhoppningarna. Men tonläget var nu ett annat. Som huvuduppgift sågs 
att föra landsbygdens och städernas arbetare närmare varandra. Samtidigt 
blev Odlareförbundets politiska profil skarpare, när man mer uttalat än 
tidigare slöt upp bakom arbetarrörelsen. Framförallt var det det nya vänster-
                                           
34 ”Odlareförbundets årsmöte”, Odlaren 1914:47.  
35 I sitt första meddelande till förbundets medlemmar lät Erik Segerholm meddela att det inom 
förbundets ledning fanns olika uppfattningar om hur förbundets program borde vara utformat. 
Det fanns de som önskade ge förbundet ett inte alltför snävt och fast program, utan ett program 
som var så tänjbart att det kunde omfatta alla. Men det fanns också en konkurrerande uppfatt-
ning representerad i styrelsen, nämligen den att förbundet borde profilera sig tydligare. 
Segerholm menade att alla måste respektera varandras åsikter för att undvika slitningar inom 
förbundet, samtidigt som förbundet inte fick överge sin radikala hållning. Erik Segerholm, 
”Odlareförbundets livsvillkor”, Odlaren 1914:50. 
36 Anders Larsson-Kilian, ”Varför står Odlareförbundet stilla?”, Odlaren 1915:46. Vad Kilian 
saknade var med andra ord gräsrotsverksamheten. 
37 Ibid.; Ariel, ”Vår organisation”, Odlaren 1915:47; Karl Sveer (Karl G. Johansson) ”Sverges 
Odlarförbund: Ett inlägg med anledning av Kilians artikel om varför Odlareförbundet står stilla”, 
Odlaren 1915:51; Kalle Pire, ”Landsbygdens ungdom och Odlareförbundet”, Odlaren 1916:7. 
38 Janne Rydberg, ”Odlareförbundet”, Odlaren 1916:38. 
39 Erik Segerholm, ”Odlareförbundets årsmöte”, Odlaren 1916:49. 
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socialistiska partiet som vann sympatier. Denna ökade politisering slutade i 
förbundets ombildning vintern 1918. 

Odlareförbundet blev aldrig stort medlemsmässigt sett. I ett brev till Karl 
J. Sandberg, som skrivit en kort historik över Odlareförbundet hävdade 
Kilian: ”Medlemsantalet var väl några hundra men gick nog knappast upp 
till tusentalet. Prenumeranterna på Odlaren utgjorde dock ett par tusen eller 
kanske något mer.”40 
 
 
B i l d n i n g  o c h  v a r u f ö r m e d l i n g  p å  p r o g r a m m e t  
 
Det har ovan påpekats att den ekonomiskt inriktade verksamheten var en 
viktig del av Odlareförbundets program. Det har också framhållits att för-
bundet såg det som en central uppgift att försöka föra arbetarna i städerna 
och landsbygdens småfolk närmare varandra. Förbundet uppfattade sig 
självt som en brobyggare. Detta kom till konkret uttryck i diskussionen 
kring inrättandet av en varuförmedling som inleddes våren och sommaren 
1913. Det som skulle förmedlas mellan stad och land var livsmedel, och 
avsikten var att man genom en sådan förmedling skulle kunna komma åt 
mellanhändernas profiterande.41 Carl Larsson i By välkomnade förslaget 
samtidigt som han kritiserade stadsborna. Det var deras bristande samman-
hållning som låg bakom de höga prisnivåerna i städerna. Men detta tycktes 
de inte bry sig om. Det var som om den nedärvda sparsamhetsivern var 
försvunnen hos dem. Av denna anledning såg Carl Larsson i By varu-
förmedlingstanken som mycket god. Han trodde inte heller att man 
behövde hålla sig till jordbruksprodukter enbart, utan även hemslöjdspro-
dukter kunde förmedlas genom denna kanal.42 En andelsförening bildades i 
slutet av april 1913. I Odlaren gavs plats för att organisera Föreningen lant-
männens varuförmedling, som den kom att heta.43 Den igångsättande fasen var 
kärv och i september 1913 undrade signaturen ”Odlare” om man inte borde 
riva upp de ursprungliga planerna eftersom inte tillräckligt många andelar 
hade tecknats i föreningen.44 

                                           
40 Karl J. Sandberg, ”Sveriges Odlareförbund”, i Småbrukarerörelsen: Småbrukarnas Riksförbunds 10-
årsskrift, K. J. Sandberg & Bertil Danielsson (red.) (Uddevalla, 1948) s. 6. 
41 Det var Arvid Kjörling som lanserade tanken på att upprätta direkta band mellan producent 
och konsument. Arvid Kjörling, ”Huru producenter och konsumenter kunna finna varandra: Ett 
förslag till varuförmedling genom Odlaren”, Odlaren 1913:6. 
42 Carl Larsson i By, ”Varuförmedling genom Odlaren”, Odlaren 1913:8; Carl Larsson i By, 
”Varuförmedling”, Odlaren 1913:13. 
43 ”Föreningen lantmännens varuförmedling u.p.a.”, Odlaren 1913:9. 
44 Odlare, ”Varuförmedling: Bör det ursprungliga förslaget kastas fullständigt över bord?”, 
Odlaren 1913:17. A. R. Palmér påpekade i en senare införd artikel att det inte var tillräckligt att 
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Lektion i lantbruksbokföring, Jordbrukskurs i Arvidsjaur 27-30 april 1911 arrangerad av Sverges 
Småbrukare- och Skogsarbetareförbund. Enligt uppgift är Johan Hansson mannen i mitten av bilden 
(privat förvar). 
 
 
Förbundets och rörelsens andra verksamhetsområde var bildningsverksam-
heten. Denna var mer livskraftig än försöket att organisera en varuförmed-
ling. Att höja småbrukarnas andliga status uppfattades som en prioriterad 
uppgift. Carl Larsson i By pekade i sitt första meddelande som sekreterare 
på möjligheten för de olika lokalavdelningarna att inta rollen som samlande 
kulturföreningar i hembygden. Han ville se dem som aktörer i lokalsam-
hället, varför han uppmanade dem att arbeta för att stödja hemslöjden och 
påpekade att de skulle kunna arrangera jordbrukskurser. 
 

En underavdelning under Sverges odlareförbund har många uppgifter. Den 
kan utom de förut nämnda anordna små hembygdsfester eller möten och 
kanske själv i viss mån ha karaktären av hembygdsförening med alla en 
sådans många och vackra uppgifter. Hembygdens förskönande genom 
trädplantering eller genom trädgårdsodlingens utbredande.45 

 

                                                                                                                        
inrätta en förening på landsbygden och att denna själv skulle etablera bodar för försäljning i 
staden. Det krävdes att även en konsumtionsförening grundades där. Denna skulle fungera som 
landsbygdsföreningens motpart. Om konsumenter och producenter förmådde att samarbeta på 
detta sätt skulle stora saker kunna åstadkommas, gynnsamma för såväl arbetare som småbrukare. 
A. R. Palmér, ”Jordbrukarnas varuförmedling”, Odlaren 1914:5. 
45 Carl Larsson i By, ”Förbundsmeddelanden: Från förbundssekreteraren”, Odlaren 1913:20. 
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Redan i Odlarens programförklaring lyftes bildningsaspekten fram. Men det 
var först efter förbundets konstituerande som diskussionen kring småbru-
karnas utbildning kom igång på allvar. Kilian menade att den moderna 
odlingen ställde högre krav på jordbrukaren än vad som hade varit fallet 
tidigare. När jordbrukets produktion i allt större utsträckning började bjudas 
ut på en marknad blev pengar viktiga och med dem förvandlades jordbruket 
till vetenskap. Utbildning var därför nödvändig för bonden.46 I december 
1913 började oregelbundet en spalt med rubriken ”Odlarnas studieverk-
samhet” införas i tidningen.47 Odlarens läsare och Odlareförbundets med-
lemmar fick möjlighet att rekvirera bokpaket till förmånliga priser. De 
ledande i förbundet såg gärna att man startade upp studiecirklar ute i lokal-
avdelningarna och enligt egen uppgift konsulterades Oscar Olsson om råd 
för denna verksamhet.48 Kilian betraktade nämligen nykterhetsrörelsens 
studiecirklar som förebildliga.49 Förhoppningar fanns om att den egna 
studiecirkelsverksamheten skulle erhålla statligt stöd och det framhölls att de 
böcker som studiecirklarna införskaffade hade potential att utgöra grunden i 
lokala folkbibliotek.50 

Listan över böcker som förmedlades genom Odlaren var omfattande. Den 
innehöll nära 40 titlar. Främst var det fackböcker men också skönlitteratur 
och böcker som behandlade politik och ekonomi. Majoriteten av de senare 
rörde problematiken kring jordfrågan och var skrivna ur ett rättsdemokra-
tiskt perspektiv. De var också utgivna av Svenska Andelsförlaget, makarna 
Hanssons förlag.51 
 
 
O d l a r e f ö r b u n d e t  o c h  E k o n o m i s k a  f r i h e t s f ö r b u n d e t  
 
Det var som anförts vid flera tillfällen tidigare vanligt att rörelser vid denna 
tid använde andra organisationer som mobiliseringsstrukturer för att torg-
föra sitt budskap. Detta var fallet med den georgistiska rörelsen som 
försökte förmå nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och den kooperativa 

                                           
46 Anders Larsson-Kilian, ”Andlig odling: Odlareförbundets studieverksamhet”, Odlaren 1913:22. 
47 ”Odlarens Studieverksamhet”, Odlaren 1913:25. 
48 I andra fall kan man emellertid märka att Oscar Olsson inte stod nära den georgistiska profil 
som trots allt kom att genomsyra Odlaren. Makarna Hansson upplevde att de inte kunde vända sig 
till honom för stöd. Detta var i alla fall fallet när man inom Ekonomiska frihetsförbundet hade 
för avsikt att utveckla sin egen studiecirkelsverksamhet. Se Brev från Jenny Bergqvist Hansson 
till Harald Vadman 1912-09-07, Korrespondens allmän serie 1912, EIa:9, Värmlands distrikt, 
IOGT FAS. 
49 Anders Larsson-Kilian, ”Andlig odling: Odlareförbundets studieverksamhet”, Odlaren 1913:22. 
50 ”Folkbildningsarbetet på Landsbygden”, Odlaren 1914:38. 
51 ”Odlarens boklista”, Odlaren 1914:15. 
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rörelsen att ta upp de georgistiska idéerna på sina program. Frågan är vilken 
eller vilka rörelse och rörelseorganisation Odlareförbundet och rörelsen 
kring Odlaren anknöt till? 

Tankar fanns om att Sverges Småbrukare- och Skogsarbetareförbund 
kunde utgöra en formaliserad organisatorisk struktur för rörelsen. Denna 
organisation var dock avsomnad. Men det är mycket möjligt, och kanske till 
och med troligt, att dess medlemmar anslöt sig till Odlareförbundet eller i 
alla fall tog del av rörelsen kring Odlaren. 

Odlareförbundet och rörelsen kring Odlaren kom att stå den svenska 
georgismen nära. Johan Hansson och Jenny Bergqvist Hansson var ju bägge 
djupt involverade i Odlaren. Tidningen gavs ut av Svenska Andelsförlaget, 
båda makarna var medlemmar av redaktionen och Hansson uppträdde 
dessutom som ekonomisk ansvarig för tidningen.52 Odlarens expedition låg 
också i samma lokaler som Ekonomiska frihetsförbundets, det vill säga 
Tunnelgatan 19B i Stockholm. Tidningens motståndare påstod att den hade 
grundats med hjälp av kapital från Felsfonden, något som dock kraftigt för-
nekades i Odlaren.53 Hur det var med den saken är svårt att avgöra.54 
Makarnas ekonomiska stöd var i vilket fall viktigt för tidningen eftersom de 
lät sina honorar från Afton-Tidningen bekosta Odlarens tryckning. Tidningen 
trycktes hos Afton-Tidningen den första tiden innan Jenny Bergqvist Hansson 
och Johan Hansson hade införskaffat sitt eget tryckeri – Thuletryck – 
hösten 1913.55 

Personer som gjort sig kända som agitatorer för Ekonomiska frihetsför-
bundet förekom flitigt som skribenter i Odlaren och artiklar som pekade på 
jordvärdereformens positiva aspekter återfanns regelbundet på dess sidor.56 
Texter som tidigare införts i Budkavlen eller Rättsstaten publicerades även i 
Odlaren. Det rapporterades också i tidningen från jordreformrörelsens 

                                           
52 Ett tecken på detta är att han i oktober 1914 utgav sig för att vara ekonomiskt ansvarig i 
samband med en diskussion kring tidningens innehåll. Johan Hansson, ”Herr Staff som rätts-
politiker”, Odlaren 1914:41. 
53 ”Den jordsocialistiska smygagitationen”, Odlaren 1912:3. 
54 Joseph Fels stödde andra tidningsföretag som till exempel Afton-Tidningen. Sommaren 1911 
tecknade han aktier i tidningen för ett värde av 20 000 kronor när den stod inför hot om 
nedläggning. Se Torbacke, s. 98 f.; Brev från Jenny Bergqvist Hansson till Harald Vadman 1911-
07-25, Korrespondens allmän serie 1911, EIa:8, Värmlands distrikt, IOGT, FAS. 
55 Då Odlaren inte hade möjlighet att betala Hanssons någon lön försökte man istället erhålla 
varor av tidningens annonsörer. Brev från Jenny Bergqvist Hansson till Harald Vadman 1913-10-
10, Korrespondens allmänna serie EIa:10, Värmlands distrikt, IOGT, FAS. 
56 Carl de Mander var medlem i förbundets styrelse och skrev i tidningen. Se Carl de Mander, 
”Kan ett småbruk föda en familj?”, Odlaren 1912:7; Sigfrid Pauli, ”Olika stora jordbruks 
räntabilitet”, Odlaren 1912:11. 
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aktiviteter, från de möten och konferenser som arrangerades av 
Ekonomiska frihetsförbundet och senare Förbundet för Rättsdemokrati.57 

Anders Larsson-Kilian slöt upp bakom kravet på jordvärdebeskattning.58 
Han var också under en period medlem av Ekonomiska frihetsförbundets 
styrelse. I en artikel i Odlaren från sommaren 1912, redogjorde Kilian för 
Ekonomiska frihetsförbundets första tre år, och i artikeln försvarade han 
fullt ut Johan Hansson. Många hade på felaktiga grunder beskyllt Hansson 
för att försöka införa en patentmedicin. Men det var inte alls hans avsikt, 
hävdade Kilian. Jordvärdereformen var endast tänkt som husets grund, det 
fanns även behov av andra reformer.59 Sigfrid Pauli, som fungerat som 
agitator för Ekonomiska frihetsförbundet, förekom också vid något tillfälle i 
Odlaren. Han hävdade där att jordvärdereformen var det enda sättet att 
komma tillrätta med den rådande monopolsituationen inom jordbruks-
sektorn.60 Småbrukaren Carl De Mander, även han agitator kopplad till 
Ekonomiska frihetsförbundet, skrev ofta i Odlaren och var aktiv i Odlareför-
bundet.61 En fjärde person som engagerade sig inom båda organisationerna 
och rörelserna var Carl Larsson i By. För honom var jordvärdeavgiften ett 
sätt att skapa bättre förutsättningar för den jordbrukande befolkningen, och 
därför ställde han sig positiv till den.62 1912 kom Larsson i By ut med den 
georgistiskt färgade boken Åtta kvällar: En bok för bönder och jordfolk och några 
strån på världsförbättringens stora stack. Jenny Bergqvist Hansson sade sig, i ett 
brev till Harald Vadman, vara så glad över boken att hon hade svårt att sova 
efter att ha läst den. Hon betraktade boken som ett tecken på att jord-
reformvännerna skulle segra till sist.63 Att Carl Larsson i By lanserade det 
georgistiskt färgade valspråket ”Frihet, arbete och rättvisa”, tillika Odlarens 
motto, som det nya förbundets rättesnöre är i ljuset av det ovan sagda inte 
märkligt.64 

                                           
57 Se till exempel ”Ny ordförande i Ekonomiska frihetsförbundet”, Odlaren 1912:6; ”Joseph 
Fels”, Odlaren 1912:6; ”Ekonomiska frihetsförbundets första tre år”, Odlaren 1912:8; Karl Esper, 
”Vad som tilltalar mig i rättdemokratins program”, Odlaren 1915:34. 
58 Se s. 135. 
59 Anders Larsson-Kilian, ”Ekonomiska frihetsförbundet och dess stiftare”, Odlaren 1912:8; 
dens., ”Jordvärdefrågan ur jordbrukarsynpunkt: En liten pressrevy”, Odlaren 1913:5. 
60 Sigfrid Pauli, ”Olika stora jordbruks räntabilitet”, Odlaren 1912:11. 
61 Carl de Mander, ”Jordfrågan i hela dess vidd bör utredas”, Odlaren 1914:28; dens., “Maktens 
rätt – vargens rätt: Några reflexioner om kriget och dess orsaker”, Odlaren 1914:42. de Mander 
deltog också aktivt på odlaremötet när förbundet bildades. Se ”Sverges första allmänna odlare-
möte”, Odlaren 1913:19. 
62 Carl Larsson i By, ”Egna hem”, Odlaren 1912:1. 
63 Brev från Jenny Bergqvist Hansson till Harald Vadman 1912-12-28, Korrespondens allmän 
serie 1912, EIa:9, Värmlands distrikt, IOGT, FAS. 
64 Carl Larsson i By, ”Odlaren och odlingsmarken”, Odlaren 1913:7.  
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I oktober 1912 riktade sig Johan Hansson som omnämnts till de 
kommitterande i Felsfonden med en uppmaning att de skulle gå i personlig 
borgen för Odlaren. Hansson avsåg nämligen att stärka tidningen genom att 
ta ett lån hos Olof Aschberg på 6 000-8 000 kronor, och för detta krävdes 
borgenärer.65 Hansson påpekade att detta åtagande inte skulle innebära 
någon risk för dem och att Odlaren skulle bli mycket viktig för deras egna 
strävanden.66 Ingen av ledamöterna gick emellertid Hansson till mötes, 
vilket fick honom att utgå ur kommittén och samtidigt meddela att han 
ämnade avgå som ordförande för Ekonomiska frihetsförbundet.67 Orsaken 
till allt detta skulle således vara det bristande stödet för tidningen. Tydligare 
än så kan knappast banden mellan Odlaren och den svenska georgismen 
samt de senares intentioner med tidningen uttryckas.  

I Odlaren togs därtill initiativ till kollektivt handlande för att stödja de idéer 
som utgjorde Ekonomiska frihetsförbundets kärna. Tidningen startade i 
april 1913 en namninsamling för rättvisa i det ekonomiska livet, sänkning av 
indirekta skatter, för aktioner för att stärka frihandel samt för en utredning 
av jordvärdeavgiftens möjligheter. En talong för namnunderskrifter infördes 
på Odlarens sista sida.68  

Alla i förbundet var däremot inte lika positivt inställda till jordvärde-
avgiften och till jordvärdereformen. Redan innan förbundet bildats var det 
vissa som menade att man borde avstå från att ta med jordvärdereformen 
på programmet. Det framhölls att det redan existerade en organisation för 
dem som ansåg att denna reform var viktig.69 På odlaremötet, där Odlare-
förbundet bildades, beslutades också att jordvärdeavgiften inte skulle föras 
upp på programmet.70  

Meningsutbyte uppstod också kring det georgistiska perspektivet. I dis-
kussionen försvarade hela tiden tidningsredaktionen jordvärdereformen.71 
Odlareförbundets relation till den georgistiska rörelsen upplevdes dock som 

                                           
65 Olof Aschberg grundade tillsammans med män från arbetarrörelsen 1912 Nya Banken i vilken 
han var verkställande direktör fram till 1918. 
66 Cirkulär utskickat av Johan Hansson till Svenska Felsfondskommitténs ledamöter 1912-10-21, 
Korrespondens allmän serie 1912, EIa:9, Värmlands distrikt, IOGT, FAS. 
67 Cirkulär utskickat av Johan Hansson till Svenska Felsfondskommitténs ledamöter 1912-11-27, 
Korrespondens allmän serie 1912, EIa:9, Värmlands distrikt, IOGT, FAS. 
68 Det påpekades att det var positivt om man tog initiativ till att samla in egna listor. 
”Rättvisepetitionen”, Odlaren 1913:7. 
69 Karl Bondesson, ”Jordvärdefrågan och jordbrukarna”, Odlaren 1913:16; Anders Larsson-Kilian, 
”Jordvärdefrågan ur jordbrukarsynpunkt: Karl Bondessons betänkligheter”, Odlaren 1913:17. 
70 ”Sverges första allmänna odlarmöte: Tredje mötesdagens sammanträden”, Odlaren 1913:20; 
”Odlarmötet, Ekonomiska frihetsförbundet och högerpressen”, Odlaren 1913:17. 
71 ”Brevlådan”, Odlaren 1913:4; ”Ordet är fritt”, Odlaren 1913:5. 
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en försvårande faktor, och David Jakobson påstod vid något tillfälle att 
kopplingen till georgismen gjorde mobiliseringsarbetet svårare.72 
 
 
H ö g e r n  o c h  B o n d e f ö r b u n d e t  s o m  m o t s t å n d a r e  
 
Den första hälften av 1910-talet var en period då försöken att organisera 
bönder och andra grupper på landsbygden var intensiva och det är till detta 
sammanhang Odlareförbundet måste relateras. Rörelsen kring Odlaren och 
Odlareförbundet betonade starkt, mycket starkare än någon annan av sam-
tidens rörelser, böndernas och arbetarnas samhörighet. Denna position 
innebar att man kom att klämmas mellan å ena sidan lantarbetarrörelsen och 
rörelser som var inriktade på landsbygdens proletära element,73 och å den 
andra rörelser och organisationer vilka ville räkna de självägande bönderna 
bland sina huvudsakliga anhängare. Dit kunde Bondeförbundet och Jord-
brukarnas riksförbund räknas. Lantarbetarrörelsen kom aldrig att träda fram 
som någon motrörelse i Odlaren. Det gjorde däremot Jordbrukarnas riks-
förbund och framförallt Bondeförbundet.74 

Själva ville Odlareförbundets anhängare gärna se sig som företrädare av 
radikala och progressiva ståndpunkter. Därför beskrev de Bondeförbundet 
och Jordbrukarnas riksförbund som konservativa och tillhörande den poli-
tiska högern.75 I Odlaren ifrågasattes organisationernas legitimitet. Bakom 
Bondeförbundets bildande dolde sig politiska intressen, medan Jord-
brukarnas riksförbund var suspekt då det hade bildats på ett hemligt sätt.76 

                                           
72 David Jakobson, ”Förbundsmeddelande”, Odlaren 1914:11. 
73 Vid den tiden låg verksamheten inom lantarbetarrörelsen nere för att rekonstrueras 1918. Se 
Thörnquist. Men det fanns också andra organisationer som till exempel Sveriges åboförbund vilket 
verkade för de så kallade åbornas rättigheter. Förbundet, med dess ledare Otto Dalkvist, kom att 
stå nära Sverges Demokratiska Jordbrukareförbund och verkade överhuvudtaget inom det 
vänstersocialistiska fältet. 
74 Hushållningssällskapen i varje län kan även de sägas ha utgjort motrörelser. Inför det första 
stora odlaremötet i Stockholm framkom att organisatörerna ansåg sig motarbetade av hushåll-
ningssällskapen. Hushållningssällskapen hade – med något undantag – inte givit bidrag till 
småbrukarna för täckandet av dessas resekostnader. Hushållningssällskapen beskylldes också för 
att hota med att dra in stödet till de småbrukare som hade planer på att gå med i Odlare-
förbundet. Ett faktum som man menade försvårade mobiliseringen till förbundet. Hushållnings-
sällskapen kritiserades också för att vara odemokratiska vilket också lyftes fram som ett argument 
för grundandet av en ny sammanslutning, John Vihe (Viktor Herou), ”Jordbrukets sunda 
utveckling”, Odlaren 1912:8. Det gjordes emellertid framstötar för att vinna stöd hos hushåll-
ningssällskapen, se ”Odlaremötet och hushållningssällskapen”, Odlaren 1913:18.  
75 Tidningen Landsbygden, som blev Bondeförbundets organ, stämplades i Odlaren som reaktionär. 
Jenny Bergqvist Hansson, ”De svenska odlarnas möte: Vad pressen säger”, Odlaren 1913:20. 
76 Odlareförbundet hade däremot öppet och ärligt fötts fram av småbrukarna. Anders Larsson-
Kilian, ”Genombrott”, Odlaren 1913:23; E., ”Bondeorganisationer”, Odlaren 1913:23. Jenny 
Bergqvist Hansson påstod att Jordbrukarnas riksförbund var en bluff. Inträdet till mötet på 
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Bondeförbundet anklagades dessutom senare för att ha stulit Odlare-
förbundets stadgar, med den skillnaden att en extra paragraf hade lagts till 
där avstånd togs från georgismen. Paragrafen tolkades som direkt riktad 
mot Odlareförbundet.77 Inför valet till Andra kammaren 1917 beskrevs i 
Odlaren den politik som Bondeförbundet och Jordbrukarnas riksförbund 
sades representera. De påstods vara positiva till militärväsendets och den 
40-gradiga skalans bibehållande, men motståndare till prisregleringar av livs-
medel. Det senare var allvarligt eftersom prisregleringarna skulle resultera i 
sänkta markpriser vilket i förlängningen kunde underlätta etablerandet av 
småbruk.78 

Jordbrukarnas riksförbund, som bildats på bondetågets ettårsdag 1915, 
lutade tydligt åt höger, knutet som det var till Allmänna valmansförbundet. 
Jordbrukarnas riksförbund utgjorde därför inte någon huvudfiende för 
Odlareförbundet, utan det var Bondeförbundet som var Odlareförbundets 
hårdaste konkurrent. Dessa två förbund tävlade nämligen i stort sett om 
samma grupper i samhället. 

I Bondeförbundets språkrör Landsbygden utsattes Odlareförbundet för 
mycket kraftig kritik. Redan innan förbundet bildats kritiserades i tidningen 
de georgistiska strävandena och Ekonomiska frihetsförbundet. Ekonomiska 
frihetsförbundet anklagades för att försöka förleda landets jordbrukare.79 
Den enda anledningen till att förbundet lyckats nå så mycket uppmärk-
samhet var att det understöddes av den amerikanske miljonären Fels. Var 
gång Ekonomiska frihetsförbundet eller jordvärdeavgiften diskuterades 
upprepades samma mantra: syftet med jordvärdeavgiften var att lägga all 
skatt på jorden och låta jordbrukarna stå för kostnaderna.80 Odlaren och 
Odlareförbundet framställdes i Landsbygden som ett försök att popularisera 
georgismen. Det hävdades också att Kilian inte var den egentliga kraften 

                                                                                                                        
Grand Hotell Royal, där förbundet hade bildats, hade varit 5 kronor. De få jordbrukare som 
deltagit på mötet hade Egnahemsbolaget varit tvungna att lösa in, hävdade hon. Se Brev från 
Jenny Bergqvist Hansson till Harald Vadman 1913-11-21, Korrespondens allmän serie 1913, 
EIa:10, Värmlands distrikt, IOGT, FAS. 
77 Anders Larsson-Kilian, ”Odlareförbundet och jordvärdefrågan”, Odlaren 1914:46. 
78 Erik Segerholm, ”Sverges odlareförbund”, Odlaren 1917:32. 
79 Något paradoxalt kan tyckas eftersom man själv, när Bondeförbundet ännu var i sin linda 
våren 1911, inte tycktes hålla det som alltför omöjligt att en jordvärdestegringsskatt skulle 
införas. Det framhölls att man ville se den som en stadsskatt, samtidigt som det endast var den 
oförtjänta värdestegringen som skulle beskattas. Detta kan ses som ett tecken på hur aktuell 
införandet av en ny jordbeskattning ändå var vid 1900-talets inledning. Det saknas moderna 
historiker över det tidiga Bondeförbundet varför man är hänvisad till Elof Eriksson, Bonderörelsen: 
En historisk återblick: Andra delen (Stockholm, 1950) s. 22. 
80 ”Jordvärdeskatten”, Landsbygden 1912:18; ”Orättmätiga trustvinster bör användas för att skaffa 
jord åt dem som behöva”, Landsbygden 1912:2; ”Mr Fels’ propaganda”, Landsbygden 1912:27A. 
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bakom tidningen. Han var bara en front bakom vilken de georgistiska före-
språkarna, som egentligen skötte tidningen, gömde sig.81 

I artikeln ”Sveriges Odlareförbund: En organisation i storkapitalets 
tjänst”, införd i Landsbygden en tid efter det att Odlareförbundet bildats, 
ställdes frågan om något djärvare försök att leda bondeklassen i fördärv 
någonsin gjorts. Mer än hälften av dem som deltog på odlaremötet var inte 
bönder utan stadsföreträdande yrkespolitiker, hävdades det. Kopplingen till 
Ekonomiska frihetsförbundet sades också ha varit uppenbar eftersom 
Stockholms skattereformförening varit engagerad på mötet.82 Odlareför-
bundet gick inte endast i stora finansmäns ledband. Det förde också en 
jordsocialistisk politik som ville ”lära bönderna att gräva sin egen grav”. 
Bakom detta förbund stod jordbrukets värsta fiende. Där stod Ekonomiska 
frihetsförbundet.83 

Avstånd från de georgistiska principerna togs inte bara i debatten utan det 
manifesterades också i Bondeförbundets program. I november 1913 
presenterades ett preliminärt program. En av de tio punkterna på pro-
grammet löd: ”Förhindrandet av varje det minsta försök att överföra skatter 
på jorden enligt de georgistiska principerna, varigenom jordbrukarna skulle 
berövas sin egendom.”84 Det explicita avståndstagandet från georgismen 
återfanns på 1917 års valprogram.85 Och så sent som 1919 framhölls att 
förbundet på alla tänkbara sätt måste motarbeta jordvärdebeskattningens 
införande. Den utgjorde enligt deras sätt att se det ett anfall mot 
jordbrukarens själväganderätt.86 

I Bondeförbundet hade sålunda den svenska georgismen och Odlareför-
bundet en mycket kraftfull motståndare. Samspelet mellan dessa två orga-
nisationer och rörelser visar hur intressant det var vid denna tid för 
bonderepresentanter att, i skuggan av demokratiseringsprocessen, finna en 
självständig organisatorisk-politisk plattform. 

                                           
81 Han sades ha lite att göra med redigeringen av tidningen och än mindre med det ekonomiska 
bakom tidningen. ”Jordfrågan: Hur Odlareförbundet har tänkt sig beskattningen av 
jordbruksnäringen”, Landsbygden 1913:38. 
82 ”Sveriges Odlareförbund: En organisation i storkapitalismens tjänst”, Landsbygden 1913:39. 
83 N. O. Skånsk bonde, ”Fri diskussion: På vakt mot ’Odlareförbundet’: En jordsocialistisk 
organisation som vill lära bönderna att gräva sin egen grav”, Landsbygden 1913:46. 
84 Elof Eriksson, Bonderörelsen: En historisk återblick: Första delen (Stockholm, 1946) s. 154. 
85 Eriksson, Bonderörelsen: Andra delen, s. 135. 
86 Lorentz Johansson, Bondeförbundet dess historia, program och politik (Falköping, 1919) s. 42. I denna 
skrift beskrivs Odlareförbundet som en socialdemokratisk jordbrukareorganisation. Ibid., s. 21. 
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* * * 
 

Det var som framgått svårt att värva medlemmar till Odlareförbundet. De 
försök till omorganisering och allmän uppryckning av förbundet som 
gjordes vid flera tillfällen gav inga konkreta resultat. Det förblev en liten 
organisation med, relativt sett, få lokala föreningar knutna till den centrala 
organisationen. Resurssvagheten var påtaglig vilket initiativtagarna själva 
menade var en orsak till att rörelsen och organisationen inte utvecklats som 
man hade föreställt sig. Den ekonomiska basen var tänkt att utgöras av 
medlemsavgifter och eftersom medlemsantalet var litet blev dessa inkomster 
små. Några insamlingskampanjer, likt de som startades inom Svenska vege-
tariska föreningen eller Ekonomiska frihetsförbundet, förekom inte. Inte 
heller hade man som ungdomsrörelsen i Värmland någon stark rörelse 
bakom sig. Verksamheten tycks också ha varit ganska blygsam. I varje fall 
rapporterades det inte mycket om den i Odlaren. Det var främst som bild-
ningsrörelse Odlareförbundet och rörelsen kring Odlaren avtecknade sig. 

Frågan är vad som låg bakom Odlareförbundets svårigheter. Oenigheten 
kring målgrupp och den nära relationen till Ekonomiska frihetsförbundet 
och den georgistiska rörelsen har här antytts vara delar i misslyckandet. 
Detta är ett resonemang som kan fördjupas om ökad hänsyn tas till de 
rörelseideologiska dimensionerna. 
 
 
En re formindränkt  hemideo log i  
 
En rörelse uppstår inte utan anledning. Den lever för att förändra det 
bestående, vare sig det begränsas till att röra en omdaning av den enskilde 
individen eller om det sträcker sig vidare till att gälla samhället i stort. I det 
sammanhanget är det samtidsanalysen som ger rörelsen legitimitet och 
pekar mot dess uppgifter. Odlareförbundet utgjorde inget undantag. I upp-
ropet till odlaremötet hösten 1913 förmedlades känslan av att man stod 
inför en brytningstid och att denna fordrade sammanslutning från de jord-
brukandes sida. Det var nu eller aldrig. 
 

Vi leva också i en brytnings- och nydaningstid, som kräver alla armar och 
hjärnor. Den individ eller den samhällsklass, som nu sover bort sin tid, den 
sover bort sin plats bland de främsta och kommer att trängas undan och 
ställas bakom de andra utan möjlighet att uträtta något eller göra sig hörd i 
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samhällsrådslagen. Och utvecklingen kommer att ha sin gång utan hänsyn 
till de undanträngda.87 

 
I en allmän beskrivning av samtiden i Odlaren framträdde nuet som jäktets 
tid. Tidigare hade man levt ett lugnt liv på landsbygden, men så kom oron 
och längtan över människan. Järnvägar började byggas och landets olika 
regioner bands samman. Människorna sökte sig till städerna där hemmets 
lugna vrå byttes mot instuvning i kaserner och stenhus. Och den idylliska 
skogsstigen blev den av elektriskt ljus upplysta gatan samtidigt som nattens 
livgivande sömn ersattes av själsdödande njutning och nöjen. ”Människorna 
blevo det de idag äro, ett nervöst hemlöst folk”.88 Kilian delade denna 
mörka samtidsanalys. Den egna tiden präglades av en egoistisk anda där det 
gällde att roffa åt sig så mycket som möjligt.89 Detta var klasskampens tid. I 
samtiden stod arbetare mot arbetsgivare, lantbor mot stadsbor, producenter 
mot konsumenter.90 

Obalansen mellan stad och land, mellan jordbruk och industri, utpekades 
som ett stort och avgörande missförhållande. De antiindustrialistiska 
uttrycken var också vanligt förekommande i Odlaren. Richard Jansson, som 
även var aktiv i den georgistiska rörelsen, beskrev invandringen till staden 
och industrin som ett hot mot nationens överlevnad.91 Staden bar på fröet 
till undergång, påstod andra. På tidsenligt sätt framhölls att: ”Städerna är 
förbränningshärdar där landets bästa krafter förbrännar”.92 Det var därför 
inte positivt för en nation att ha många städer.93 Landsbygden var istället 
källan till all kultur, av så väl materiellt som andligt slag. För det var vid 
umgänget med naturen som alla goda tankar föddes.94 I staden skapades 
däremot inte några bestående värden. Var de män som satt på stadens 
kaféer, med bleka tunna händer som aldrig greppat ett redskap, att betrakta 
som män, undrade man i tidningen.95  
 

Människan är obestridligen ett landdjur. Trots undervattensbåtar och flyg-
skepp trivs hon bäst på marken, på själva marken, där det växer, blommar, 
vissnar, men födes igen. Femvåningskasärnen i staden-stenöknen tillfreds-

                                           
87 ”Inbjudan till Sverges första allmänna odlaremöte i Stockholm den 20-22 sept 1913”, Odlaren 
1913:15. 
88 Janne Rydberg, ”Det egna hemmet”, Odlaren 1916:44. 
89Anders Larsson-Kilian, ”Social etik”, Odlaren 1915:1. 
90 A. E. av Bondestam, ”Klasskamp och altruismen”, Odlaren 1916:28. 
91 Richard Jansson, ”Friveckan”, Odlaren 1915:41. 
92 Björking (Viktor Anderson), ”Folket till landet och landet till folket”, Odlaren 1912:15. 
93 Ibid. 
94 Carl Lindhagen, ”Landsbygden”, Odlaren 1913:12. Detta var ett av Lindhagens få framträdande 
i Odlaren. 
95 Karl Esper, ”Jordlängtan”, Odlaren 1915:16. 
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ställer icke på längden. Den är för kvalmig, för grå och tryckande och 
framför allt – för livlös. Städernas invånare längta efter jord, efter sjudande, 
blomstrande liv på marken och – efter ren luft.96 

 
Det framhölls att det urbana livet påverkade individens livsstil, som till 
exempel dess kostvanor. Rektor för Malungs och senare Tomelillas folkhög-
skola, David Jakobson, som också var kassör i Odlareförbundet under en 
tid, menade att köttdieten var mer framträdande bland stadens barn. Detta 
förhållande började nu spridas till landsbygden. Potatisen som tidigare 
utgjort basfödan hade degraderats till att vara ett tillbehör till steken. 
Behovet av livsreform framkom tydligt hos Jakobson och bör ses som ett 
sätt att formulera en civilisationskritisk hållning. 
 

Nej, bort med lyxfödan från svenska bord och fram i förgrunden med den 
enkla, billiga och i grunden hälsosammaste fattigmanskosten. Väl lagad och 
rätt sammansatt skapar den en sund kropp i en sund själ. [---] Alltså bort 
från övergödningen, bort från köttförgiftningen och tillbaka till de enkla, 
svenska levnadsvanorna!97 

 
Det upplevdes också som om den traditionella bondekulturen stod inför hot 
om utrotande. Eller som Karl G. Johansson (Karl Sveer) uttryckte det: 
 

Så har vi överallt gripits av stadskulturens halvhet och kritiklöst kastat de 
gamla värdena vi ärvt av ett släkte, som levde, tänkte och handlade i 
gemenskap med varandra och naturen. Drivna av naturens orubbliga 
framåtskridande, ha vi i allt nytt trott oss finna något anammansvärt 
framsteg, och ivrigt kastat oss över detta. Så ivrigt att vi glömt att jämställa 
det gamla och nya, och så har det gått som vid allt hastverk, de gedignaste 
och värdefullaste har inte hunnit utformats. 

Det är klart att vi inte kunna önska tillbaka den gamla tiden med dess 
trånga blick på allt, ty nog skulle vi unga tråna bort, om tidningarna togos 
bort och vi ej hade tillfälle att på vår tids vikingadrakar kunna förflytta oss 
ut till de okända möjligheternas land. Men vad vi skola önska och behöva, 
det är en djupare blick på och förståelse för den gamla bondekulturen, som 
nu håller på att dö ut. Väl ha vi kommit så långt att en och annan börjat 
inse vilka värden man förlorat i den gamla kulturen. Men ännu är det blott 
en liten gnista som är tänd, och det fordras en flammande eld. Det fordras 
en storm, som rör vågorna på djupet.98 
 

                                           
96 John Hedström (Johan Hansson), ”Stadsbornas längtan till landet”, Odlaren 1912:11. 
97 David Jakobson, ”Simpelt”, Odlaren 1913:12. 
98 Karl Sveer (Karl G. Johansson), ”Samhällslivet och kulturen på landsbygden”, Odlaren 1917:22. 
Johannes Hallbäck lyfte fram kommunikationernas roll för kulturens spridande och pekade på 
risken att den gamla kulturen dränktes av den nya kultur som forsade fram. Se Johannes 
Hallbäck, ”Något om vår hemslöjd och särskilt om växtfärgning”, Odlaren 1913:11. 
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Allt gammalt höll på att slängas på skräphögen. Som en effekt av mark-
nadens utbredning pågick i samtiden en kulturell homogenisering. Denna 
kritiserades i Odlaren. Kilian menade att bönderna i grunden var konserva-
tiva, men att även de i ökad utsträckning börjat vända den egna kulturen 
ryggen. De gamla kläderna bars inte längre och de traditionella bonde-
namnen övergavs. Också folkdräkter och hemslöjdade möbler tenderade att 
försvinna. Det märkliga var att samtidigt som bönderna själva förkastat sin 
kultur hade den plockats upp av den högre bildningens män. Dessa hade 
upptäckt något värdefullt i bondekulturen som bönderna själva glömt fanns 
där, påpekade Kilian.99 

Den kulturella homogeniseringen hade också medfört att den gamla 
gemenskapen brutits upp. Under 1800-talet hade familjen samlats kring den 
öppna spisen. Där hade de tillsammans arbetat med sin hemslöjd och de 
äldre hade berättat historier ur livet för de yngre och fått dem att förstå det 
goda i att förbli hemma. I detta 1800-tals hem hade det rått arbete och 
lycka. Men hemkulturen hade övergivits. Istället för att slöjda satt nu far 
slött och läste tidningen, medan dottern ägnade sig åt billiga franska 
romaner och sonen lekte med bilar och spårvagnar på stugans golv.100 Kon-
takten med grannarna hade gått förlorad och dessa hade förvandlats till 
främlingar.101 Respekten för det gamla var som försvunnen. Numera 
trånades bara efter det nya. 102 

Carl Larsson i By pekade på de historiska rötterna till den kulturella 
homogeniseringen och andra samtida problem. Tidigare hade det varit brist 
på pengar, varför jordbrukaren strävat efter att producera allt han behövde 
själv. När industrialismen kom slogs hemslöjden ut och bönderna inriktade 
sig på att tillverka livsmedel för avsalu. Denna förändring hade gått bra 
eftersom industrialiseringen inneburit att det var lättare att få avsättning för 
jordbruksprodukter. Konsekvensen hade dock blivit att jordbruket i det 
närmaste industrialiserats.103 Enligt Carl Larsson i By var inte längre 
jordbruket att betrakta som landets modernäring. Den hade ersatts av 
industrin.104 Och den allt tydligare uppdelningen i producenter och konsu-
menter hade fått till effekt att avståndet mellan dessa två grupper ökat.105 

                                           
99 Anders Larsson-Kilian, ”Bondekultur”, Odlaren 1912:8. I en kort berättelse lät Kilian en äldre 
jämtländsk kvinna visa sin misstro över det nya där allt fanns att köpa på marknaden och där 
inget av det gamla längre dög. Anders Larsson-Kilian, ”Mor Karin – en skiss av Kilian”, Odlaren 
1913:3. 
100 Anton Fransson, ”I småländska bondehem förr och nu”, Odlaren 1916:48. 
101 Karl Sveer (Karl G. Johanssson), ”Gemensamt”, Odlaren 1917:30. 
102 E. Brolin, ”Gammalt och nytt”, Odlaren 1916:29. 
103 Carl Larsson i By, ”Från naturahushållning till penninghushållning”, Odlaren 1916:21. 
104 Carl Larsson i By, ”Modernäringen som icke längre är modernäring”, Odlaren 1916:8. 
105 Carl Larsson i By, ”Producent och konsument”, Odlaren 1916:50. 
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Relationerna mellan människorna i samhället hade också förändrats. De 
patriarkala banden hade ersatts av klasskampen. Industriarbetaren framstod 
som ett ideal även för drängen vilket påverkade förhållandena inom jord-
bruket på så sätt att det blev allt svårare för bonde och dräng att leva under 
samma tak. Aldrig förr, hävdade Larsson i By, hade levnadsförhållandena 
förändrats så drastiskt som de gjort de senaste 100 åren.106  

Det är uppenbart att man i Odlaren stämde in i den samtida tämligen 
starka kör som sjöng landsbygdens lov. Brottet med det traditionella sättet 
att leva beskrevs som mycket dramatiskt och som ett felsteg. Trots denna 
mycket pessimistiska samtidsanalys sken en tro på möjligheterna att rätta till 
de samtida problemen igenom. Utsikter fanns att skapa ett bättre samhälle 
och dessa var lokaliserade till framtiden och förutsatte individens utveckling.  
 
 
V i  s o m  a r b e t a r  m e d  h ä n d e r n a  
 
En rörelse syftar alltid till att legitimera sina handlingar och krav. I fallet 
Odlareförbundet och rörelsen kring Odlaren var det nödvändigt att visa att 
de egna kraven inte var orättmätiga. Det var centralt att lyfta fram bondens 
roll och betydelse för det svenska samhället. Kilian pekade på bondens atti-
tyd till samhällsförändring. 
 

Bonden är som fjällets glacier. Han är tung att få igång och hans framåt-
skridande går sakta. Men har han kommit igång så skrider han jämt och 
stadigt och väjer inte för en sten.107 

 
Det fanns en stark kraft i böndernas sammanslutning. De var svåra att få 
igång, men väl satta i rörelse var de omöjliga att hejda. Samhällsföränd-
ringarna var bara tvungna att komma. Samtidigt ville Kilian peka på jord-
brukarnas betydelse för övriga grupper i samhället genom att hävda att 
jordbrukarna både var det svenska samhällets ursprung och framtid.108 Ett 
annat sätt att legitimera rörelsens idéer var att som Carl Larsson i By fram-
hålla att böndernas strävanden inte borde betraktas som något ensidigt 
klasstänkande. Värnandet av böndernas intresse gynnade i förlängningen 
hela samhället, för det var ju ändå ur bonden som alla andra klasser här-
stammade.109 Denna tankebild är inte alldeles okänd i den svenska historien. 
                                           
106 Carl Larsson i By, ”’Daglönerna stiger, så är det för alldeles galet’”, Odlaren 1916:14. 
107 Anders Larsson-Kilian, ”Jordbruk och jordbrukare: Några spridda tankar”, Odlaren 1912:20. 
108 Ibid.  
109 Carl Larsson i By, ”Praktisk och opraktisk politik”, Odlaren 1914:21. Andra påstod i Odlaren att 
bonden var att betrakta som landets elitkår. Men denne fick inte den aktning han förtjänade. 
Bonden bidrog till hela nationens underhåll, varje bit jord som odlades upp kunde räknas som 
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Idén om den geijerska odalbonden fanns hos Carl Larsson i By och de 
övriga.  

Arbetet med jorden var källan till de positiva värden som bonden men 
framförallt småbrukaren var bärare av. Denna relation formade individen. 
Viktor Herou lokaliserade en disciplinerande, uppfostrande kraft i detta 
arbete. ”Intet yrke är, så som jordbrukarens, fostrande för dess utövare. Det 
ger 'bröd, frihet och självansvar'”.110 Särskilda krav ställdes på jordbrukaren. 
Kilian menade att ett framgångsrikt småbruk hade sina förutsättningar i god 
intelligens och omsorg.111 Han påstod att kunskapskravet var extra högt på 
småbrukarna eftersom de arbetade med levande materia och därmed var 
tvungna att till kropp och själ anpassa sig till naturlagarna. Lyckades man 
med det var emellertid livet som jordbrukare gott. 
 

Intet arbete är friskare, friare och lyckligare än den självägande jordbru-
karens. Det har förmåga att stärka och utveckla både kropp och själ. Och 
skötes det förståndigt, så ger det både bröd och oberoende.112 

 
Från början bestämdes det att Odlareförbundet skulle omfatta landets 
odlande befolkning som helhet, oavsett om de var självägande bönder, 
statare eller lantarbetare. Således riktades inbjudan att delta på odlaremötet i 
Stockholm till landets jordbrukare, trädgårdsmän och lantarbetare.113 Kilian 
adresserade också dessa grupper i sitt öppningsanförande.114 Viss oenighet 
uppstod dock om vilken som var den egentliga målgruppen, vilket gjorde 
det omöjligt att redan från början klart och tydligt ange konturerna av ett 
rörelse-vi. Det fanns därför behov av att ge vi:et ett mer avgränsat innehåll, 
något som gjordes genom en uppdelning av det stora kollektivet bönder i 
två grupper, i småbrukare och i storbrukare. Kilian stod bakom denna idé. 
Han menade helt enkelt att det fanns två skilda typer av jordbrukare. Å ena 

                                                                                                                        
förtjänst. Genom historien hade bonden visat sin betydelse då det var denne som hade löst pro-
blemen när landet stått inför ruinens brant. –r. D., ”Bondeklassen”, Odlaren 1913:17. Även 
Viktor Andersson pekade på bondens betydelse för nationen. Liksom Carl Larsson i By menade 
han att bonden utgjorde nationens vagga och framtid. Anledningen till det var att det jord-
brukande folket levde nära naturen. Björking (Viktor Andersson), ”Folket till landet och landet 
till folket”, Odlaren 1912:15. 
110 John Vihe (Viktor Herou), ”Jordbrukets sunda utveckling”, Odlaren 1912:7. 
111 Anders Larsson-Kilian, ”Mörker och ljus”, Odlaren 1912:13. 
112 Anders Larsson-Kilian, ”Jordbrukets teori och praktik”, Odlaren 1912:15. Men man förhöll sig 
inte helt okritisk till rörelsens vi. Bönderna hade i allmänhet haft svårt att finna en fast organisa-
tion. Skälet till det var enligt Carl Larsson i By att de varit för egoistiskt inriktade. Se till exempel 
Carl Larsson i By, ”Bristande solidaritetskänsla”, Odlaren 1916:35. Även Björking (Viktor 
Andersson), ”Solidaritet”, Odlaren 1916:8. 
113 ”Inbjudan till Sverges första allmänna odlaremöte i Stockholm 20-22 sept 1913”, Odlaren 
1913:17. 
114 ”Sverges första allmänna odlarmöte”, Odlaren 1913:19.  
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sidan de som arbetade för egen maskin och därför stod nära arbetarna och å 
andra sidan storbrukare och godsägare, vilka av Kilian stämplades som 
parasiter eftersom de levde på arbetarnas och småbrukarnas arbete. De var 
småbrukarnas och arbetarnas gemensamma motståndare.115  

Svårigheterna att avgränsa rörelsens och organisationens målgrupp lär 
rimligen ha beskurit möjligheterna för en stark kollektiv identitet att växa 
fram. För en så bred grupp, som förbundet och rörelsen kom att vända sig 
till, var det svårare att hitta den gemensamma nämnare omkring vilken 
rörelsen skulle kunna samlas.  

Bondeförbundet och Jordbrukarnas riksförbund var motrörelserna. Men 
motståndare var också alla de som kunde stämplas som konservativa 
och/eller som tillhörde den politiska högern.116 Annars var det kapitalister i 
allmänhet som utmålades som rörelsens fiender. En särskild grupp i sam-
hället som rörelsen och dess organisation ställde sig kritisk till var de som 
förmedlade producenternas varor till konsumenterna. Genom bildandet av 
en varuförmedling togs konkreta steg för att motverka de handlandes för-
måner. I dem hade arbetarna och bönderna en gemensam fiende påstod 
Carl Larsson i By.117 

Motståndarna förenades i att de stödde, eller själva var en del av, ett 
system som innebar att vissa i samhället inte behövde arbeta själva, utan 
med hjälp av kapital kunde profitera på andra samhällsmedborgares arbets-
kraft.  
 
 
Framt idens  samhäl le  
 
Odlareförbundet och dess rörelse bar på två bilder av det goda samhällets 
organisering. Bilderna emanerade ur ett fördömande av den egna samtiden. 
Den ena tog sin utgångspunkt i idén om det pastorala, i möjligheterna att 
leva på landsbygden. Den var väl förankrad i den då allmänt spridda positiva 
synen på småbruket. Kärnan i den andra framtidsbilden var en värdeorien-
terad kritik i vilken det togs avstånd från den anda av kamp och egoism som 
ansågs genomsyra samhället. Moralisk utopi var den skepnad denna bild 
antog. Detta var inte två konkurrerande bilder, de var istället komplemen-
tära.  
 
                                           
115 Anders Larsson-Kilian, ”De små jordbrukarna och politiken”, Odlaren 1917:27. 
116 Den konservativa pressen anklagades till exempel i Odlaren för att ha motarbetat odlaremötet. 
”Odlarmötet, Ekonomiska frihetsförbundet och högerpressen”, Odlaren 1913:17. 
117 Carl Larsson i By, ”Kooperativa affärer”, Odlaren 1917:46; G. T-u. ”Stenar eller bröd”, Odlaren 
1914:8. 

 280



 

S m å b r u k a r h e m m e t  s o m  p a s t o r a l t  i d e a l  
 
Människan skulle leva på landsbygden. Det låg nedärvt i hennes natur och 
var det ursprungliga tillståndet.118 Detta framhöll Johan Hansson, under 
signaturen John Hedström, i Odlaren, och markerade därmed sin tanke om 
det pastorala idealet. Många av dem som flyttat in till staden skulle börja 
längta hem till landsbygden, spådde han. Alla hade tyvärr inte möjlighet att 
återvända, och för dessa olyckliga människor fick man försöka göra det 
bästa möjliga. En lösning kunde vara koloniträdgårdar.119 

För Anders Larsson-Kilian framträdde Sverige som ett småbrukarland. 
Småbruket hade visat god kapacitet och den svenska geografin var väl 
lämpad för småbruk, med sina kuperade ytor och brutna linjer. Dessutom 
passade den svenska mentaliteten för agrar verksamhet. 
 

Och vårt folk är ett småbrukarfolk till kynne och karaktär. Svensken vill 
vara fri och sköta sig själv. Att göra honom till en så aldrig 'välmående' 
löneslav är brott mot naturen. Och varje brott straffar sig självt, som vi 
veta.120 

 
Kilian höll visserligen med om att fabrikerna och industrierna skapade rike-
domar, men att de också skapade lyckliga människor ifrågasatte han. 
 

Vårt land bör vara ett småbruksland. Varje hem bör vara ett litet paradis, 
med blommor och träd. Och barnen böra få inandas frisk luft och blom-
doft hellre än sot och stenkolsrök. Och de böra få äta smultron för att få 
järn i blodet, hällre än konfekt och järnpiller. 

Våra fabriker skapa nog rikedomar, men skapa de också lyckliga männi-
skor? Jag har tittat lite bakom kulisserna, och synen har icke varit uppmunt-
rande. Och mina tankar har upplöst sig i undran.121 

 
Var det verkligen värt att offra medborgarnas hälsa på penningens altare? 
Kilian ansåg uppenbarligen att så inte var fallet. Livet som småbrukare var 
både hälsosammare och behagligare än det liv som staden erbjöd. I ett 
reportage, där han beskrev ett besök han gjort i en fjällby, gav han uttryck 
för ett avståndstagande inför den urbana livsstilen och förde fram tankarna 
på ett liv närmare naturen. Där skulle det vara enklare för människan att 
skapa sig en god och vacker existens. Hos Kilian kan man lägga märke till 
en skala där olika samhällstyper sorteras efter grad av civilisation. I ena 

                                           
118 John Hedström (Johan Hansson), ”Städernas små odlare”, Odlaren 1912:11. 
119 Ibid. 
120 Anders Larsson-Kilian, ”Jordbruk och jordbrukare: Några spridda tankar”, Odlaren 1912:20. 
121 Ibid. 
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änden av skalan fanns fjällbyn, i den andra staden, och däremellan kultur-
bygden.  
 

Vi, som bo nere i bygden, bygga fina hus och planera och försköna efter 
den odlade konstens regler, och däri göra vi rätt. Vi skulle eljest andligen 
dö. Men huru ofta urartar ej detta till en själlös överkultur som tar bort 
livets doft och poesi! I städerna blir detta rent av en sjukdom.122 

 
Citatet ovan är närmast att betrakta som ett skolexempel på en civilisations-
kritisk hållning, där det pastorala idealet – en balans mellan natur och kultur 
– synes vara ett mål att sträva efter. 

Johan Hansson och Anders Larsson-Kilian var inte ensamma om en anti-
urban inställning. Den var tvärtom ett återkommande tema i Odlaren och 
den färgade bilden av samtiden. Ibland kunde kritiken ges poetisk form, 
som i den jämtländske kommunalordföranden P. V. Enströms dikt ”Land 
och stad”. Enström medverkade regelbundet i Odlaren och någon gång med 
dikter. Den här dikten pekade fram mot ett pastoralt ideal. 
 

Jag föredrager landets ro 
vid egna lugna härden 
framför att i en storstad bo 
och leva med i världen 
För mig är staden onatur, 
ett fängelse, en gyllene bur, 
inom vars tjocka galler 
blott föga solljus faller. 
[---] 
En storstad är en konstprodukt 
och ofruktbar en öken. 
I stenpalatsen alstras fukt, 
man ser ej sol'n för röken. 
Jag därför icke där vill bo, 
men föredrager landets ro, 
dess sunda liv, dess mödor, 
dess solljus och dess grödor.123 

 
Kilians tilltro till småbruket var som omnämnts stor. Det var den dels för 

att småbruket som produktionsform visat sig framgångsrikt, dels för att det 
bidrog till formandet av människan. Arbetet som småbrukare fostrade indi-
viden till självständighet samtidigt som man lärde sig inse när samarbete var 

                                           
122 Anders Larsson-Kilian, ”Fjällnatur och fjällfolk 2: Fjällbyn Ansätter”, Odlaren 1915:27. 
123 P. V. Enström, ”Land och stad”, Odlaren 1912:2. 
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av nöden.124 Småbruket gav också utsikten för individen att leva ett mer 
naturenligt liv.125 

Nu var det emellertid inte endast idén om att ett bättre liv, såväl psykiskt 
som fysiskt, kunde skapas på landsbygden som kom till uttryck i Odlaren. 
Enigheten var också stor om jordbrukets betydelse som ekonomisk bas i det 
framtida samhället. Viktor Herou menade att en ekonomi som var agrart 
baserad inte var lika instabil som en ekonomi där industrin utgjorde den 
bärande sektorn eftersom den agrara ekonomin inte i samma utsträckning 
var utsatt för konjunktursvängningar.126 På något sätt gällde inte heller de 
samhälleliga naturlagarna som pekade mot en allt mer storskaligt inriktad 
produktion för småbruket, utan småbruket var framtidens produktions-
form.127 

Det pastorala idealet byggdes alltså upp kring föreställningen om småbru-
karhemmet som den centrala enheten. Där skulle människan finna trygghet, 
såväl ekonomiskt som kulturellt. Småbruk betecknade småbrukarhemmets 
ekonomiska grund, medan andra delen i ordet fångade in det pastorala 
idealets värdeinnehåll: hem i betydelsen nära gemenskap. Att djupare ut-
veckla tankarna kring det tidiga 1900-talets hemideologi som bland annat 
formades av Ellen Key, inreddes av Karin Larsson och avmålades av Carl 
Larsson är inte aktuellt här.128 Det kan kort sägas, och det har redan sagts, 
att Odlaren förmedlade denna hemideologi. Skribenterna delade uppfatt-
ningen att hemmet var hotat av industrialisering och urbanisering. Här 
kommer istället intresset ägnas de tankar kring det goda hemmets åter-
skapande som kom till uttryck i Odlaren. Indirekt handlade detta om det 
pastorala idealets realiserande. Framförallt två metoder framträder, nämligen 
trädgårdsodling och hemslöjd. 

I Odlaren var artiklar som behandlade trädgård vanliga. Genom trädgården 
kunde man erövra förståelse för den samhörighet och harmoni mellan 
växter och djur som fanns i naturen.129 Trädgården bidrog också till att 
sänka levnadskostnaderna och öppna för en bättre livsstil. Arbetet i träd-
gården var uppfriskande och hade det goda med sig att kosten blev mer 

                                           
124 Anders Larsson-Kilian, ”Små och stora jordbruk”, Odlaren 1912:9. 
125 A. Z-r. (Albin Zernander), ”Småbrukare”, Odlaren 1914:30. 
126 John Vihe (Viktor Herou), ”Jordbrukets sunda utveckling”, Odlaren 1912:7. 
127 Detta hade bland annat inneburit att hantverket höll på att trängas undan av industrin. En 
utveckling som man måste försöka att motverka i den mån det nu var möjligt, konstaterade 
Kilian. Anders Larsson-Kilian, ”Varthän föras vi”, Odlaren 1913:1. 
128 Den svenska forskningen på detta område är mycket omfattande. Se till exempel Edling, Det 
fosterländska hemmet, passim. 
129 Anders Larsson-Kilian, ”Småbrukarens trädgård”, Odlaren 1912:4. 
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varierad.130 Odlingen av den egna täppan verkade därtill fostrande. Den 
stimulerade positiva saker som flit, påpasslighet och tankeverksamhet. Träd-
gårdsexperten Ernst Brolin betraktade trädgårdsodlingen som den nya 
tidens hemslöjd, nu när den traditionella hemslöjden hade fått det allt 
svårare att göra sig gällande. Om industrin stod för den traditionella hem-
slöjdens dödsstöt så skapade industrin, genom att nya marknader uppstod, 
goda förutsättning för etablerandet av trädgårdsodlingen. Det blev helt 
enkelt lättare att få avsättning för sina produkter, påstod Brolin.131 Träd-
gården var även ett konkurrensmedel gentemot livet i städerna. Den gjorde 
hemmen mer attraktiva och kunde på så sätt eventuellt förmå människor att 
stanna kvar på landsbygden.132  

En livskraftig hemslöjd var nog trots allt det mest effektiva botemedlet 
mot hemmens borttynande. Inte nog med att den gav ett ekonomiskt bidrag 
till hemmet. Hemslöjden var också ett moraliskt stöd för hemmen. För-
slaget att grunda ”Odlarens hemslöjdsskola” lanserades därför.133 Det ansågs 
att hemslöjd utgjorde en källa till självhjälp och ekonomiskt oberoende.134 
Den höll dessutom familjen samman och fungerade som ett motgift till det 
uteliv som riskerade att fördärva landsbygdens ungdom.135 Hemslöjden 
sades också ha en kulturell uppgift då den stärkte banden till historien. När 
gammal och ny hemslöjd ställdes ut sida vid sida erhölls en god bild av sam-
banden mellan nutid och forntid.136  

Kvinnan hade en viktig och väl definierad roll i småbrukarhemmet. Det 
sades att mannen inte ensam förmådde bygga upp ett gott och fungerade 
småbrukarhem. Han behövde hjälp av hustrun.137 Jenny Bergqvist Hansson 
ville också lyfta fram kvinnans roll genom att framhålla relevansen av att 
kvinnan var jämlik i hemmet.138 Oaktat dessa påpekanden var det en mycket 

                                           
130 Ernst Brolin, ”En bit jord”, Odlaren 1916:25. Trädgårdsexperten Ernst Brolin menade att ett 
industrialiserat folk var i behov av en lite lättare kost. Se Ernst Brolin, ”Ökad livsmedelspro-
duktion: Inknappad brödranson: Köksväxtlandet kunna ej fylla näringsbristen”, Odlaren 1917:14. 
131 Ernst Brolin, ”Hemmen och livsmedelsproduktionen”, Odlaren 1916:13. 
132 -n. ”Huru vi böra sköta hemmets omgivningar”, Odlaren 1917:16. 
133 Janne Rydberg, ”Något om hemslöjd”, Odlaren 1915:47. 
134 Norge utgjorde i detta hänseende ett föredöme. Där hade man utsett en hemslöjdskommitté i 
varje kommun vilken hade till uppgift att verka för hemslöjdens bästa. Janne Rydberg, 
”Hemslöjd – självhjälp”, Odlaren 1916:17. 
135 Janne Rydberg, ”Något om hemslöjd”, Odlaren 1915:47. 
136 Janne Rydberg, ”Hemslöjden och sommarfästerna”, Odlaren 1916:22. 
137 Anders Larsson-Kilian, ”Kvinnans insats”, Odlaren 1914:25. P. V. Enström delade Kilians 
uppfattning och framhöll att ”stugmilen” var lång. Kvinnans möjligheter till vila var små, varför 
mannen måste försöka att hjälpa kvinnan i hemmet. P. V. Enström, ”Stugmilen är lång”, Odlaren 
1916:21. 
138 Jenny Bergqvist Hansson menade vidare att man borde upprätta äktenskapsförord så att 
kvinnan ägde rätten över det hon själv fört med sig in i boet. Enligt Bergqvist Hansson var jäm-
likhet en förutsättning för att trevnad skulle uppstå i hemmet. Karna (Jenny Bergqvist Hansson), 
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traditionell kvinnoroll som skisserades i Odlaren. Det var kvinnan som skulle 
se till att hemmet blev gott.139 Det var hon som hade huvudansvaret för 
barnens uppfostran och det låg på henne att lära barnen alla de goda 
dygderna.140 

 
 

R ä t t s d e m o k r a t i s k a  s a m h ä l l e t  s o m  m o r a l i s k  u t o p i   
 
Vid sidan av småbrukarhemmet existerade en parallell vision hos rörelsen 
kring Odlaren. Det var visionen om ett rättsdemokratiskt samhälle. Trots att 
den till stora delar sammanföll med den rättsdemokratiska dimensionen 
inom den georgistiska rörelsen finns det anledning att lyfta fram och visa 
hur visionen manifesterades i Odlaren. Visionen pekar nämligen mot rörel-
sens kulturkritiska dimension och en förnyad diskussion kring denna ger 
förhoppningsvis också en än klarare bild av det så kallade rättsdemokratiska 
perspektivet. 

Grundläggande för föreställningen om det rättsdemokratiska samhället 
var ord som rätt och rättvisa. Ett rättsdemokratiskt samhälle var först och 
främst rättvist. Där skulle den enskilde själv få ta hand om frukterna av sin 
egen möda och ingen skulle där ha möjlighet att leva på andras arbete.141 
Ingen grupp skulle heller äga några särskilda förmåner. Det rättsdemo-
kratiska tänkandet utgick från att rätten en gång för alla var given. Den var 
oberoende av tid och rum och skulle därför alltid fungera som orienterande 
princip för relationerna i samhället.142 Sålunda skulle makten ge vika för 
rätten,143 eller som det stod i Odlaren:  
 

Med tanke på att den höga försynen ämnat livets fröjd och lycka i lika stort 
mått åt alla, framstår det ju som en uppenbar otillbörlighet, att ett litet fåtal 

                                                                                                                        
”Likställighet mellan man och kvinna: En reform medan vi vänta på reformerna”, Odlaren 
1914:20. 
139 Anders Larsson-Kilian, ”Kvinnans insats”, Odlaren 1914:25. 
140 Här var trädgårdsarbete lämpligt eftersom det kunde vara ett sätt att få barnen att känna 
kärlek till naturen och tacksamhet inför Gud. Erik Segerholm, ”Hem och barn – Huru skola vi 
rätt uppfostra våra barn?”, Odlaren 1916:25. Enligt vegetarianen och jordbruksläraren Sigurd 
Svensson var kvinnan som skapad för det omhuldande trädgårdsarbetet. Han såg trädgården som 
ett viktigt område och just för att kvinnan insett trädgårdens sociala och ekonomiska nytta skulle 
hon lämna områden där hon mindre hörde hemma. Trädgården kunde utnyttjas i uppfostrings-
hänseende, ett möte med naturen var viktigt för barnen. Sigurd Svensson, ”Kvinnan och träd-
gården”, Odlaren 1914:22. 
141 Anders Larsson-Kilian, ”Vilja och kapital: Några avslutningsord”, Odlaren 1913:8; Anders 
Larsson-Kilian, ”Konung, rådgivare och folk”, Odlaren 1914:9.  
142 Anders Larsson-Kilian, ”Från skogsgläntan: Underliga tider och obefogat missnöje”, Odlaren 
1916:26. 
143 Anders Larsson-Kilian, ”Carl Larsson i By”, Odlaren 1914:26. 
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genom en organisatorisk maktställning skall kunna göra intrång på andra 
medborgares ekonomiska och personliga rätt.144 

 
I det rättsdemokratiska samhället skulle individens frihet vara stor. Gränsen 
för individens agerande gick där detta hotade att kränka andras naturliga 
rättigheter. Samhällets uppgift var att se till att så inte skedde.145 Jordvärde-
avgiften skapade möjligheter att etablera den moraliska rättvisa som borde 
råda i samhället. Denna reform innebar nämligen att man skattade efter de 
kollektiva förmåner man kunde tillgodoräkna sig, oavsett om man lyckades 
utnyttja dessa förmåner på ett effektivt sätt eller inte.146 

Målet var att etablera ett annat samhälle än det rådande, där rätten snarare 
än makten skulle reglera relationerna människor emellan. I detta samhälle 
skulle man leva som i brödraskap med varandra, så som man bara kunde 
göra när man älskade sin nästa så som sig själv. Kilian menade att männi-
skan i högre utsträckning än tidigare måste försöka sätta sig in i andra 
människors situation. Lyckades man sprida förståelse för varandra i sam-
hället skulle tillvaron bli så mycket angenämare. 
 

De sociala och politiska striderna skulle få en annan karaktär än nu om 
människorna förstode varandra. Naturligtvis skola vi icke uppgiva kampen 
för vad vi anse rätt och gott, och stundom kunna vi nog i den striden 
nödgas använda skarpa vapen mot våra medmänniskor. Det är inte detta 
som är det onda och det är inte detta som skall bort. Men låt oss för vår 
egen och mänsklighetens skull försöka arbeta bort det oresonliga hatet och 
det tvärsäkra dömandet över medmänniskornas uppsåt och syften, som 
förbittrar vår tillvaro mer än som är nödvändigt och nyttigt för oss! Låt oss 
slita vår andes tjuder och om möjligt erövra en friare och öppnare 
horisont.147 

 
Med förståelse skulle altruism få ett ökat utrymme och med altruism skulle 
de skarpa motsättningarna i samhället, där den ena klassen försökte förgöra 
den andra, bli mindre skarpa. Om altruismen fick råda skulle helt enkelt ett 
gott tillstånd uppstå, en ny tid födas.  
 

Vi måste söka bereda väg för en ny tid, för såväl vårt eget som alla jordens 
övriga folk! Altruismens idéer måste skjutas i förgrunden. Egoism och 

                                           
144 A. E. av Bondestam, ”Klasskamp och altruism”, Odlaren 1916:28. 
145 Anders Larsson-Kilian, ”Varthän föras vi”, Odlaren 1913:1; dens., ”Vilja och kapital: Några 
avslutningsord”, Odlaren 1913:8. 
146 Anders Larsson-Kilian, ”Jordvärdefrågan ur jordbrukarsynpunkt: Jordbrukarna och rättvisan”, 
Odlaren 1913:16. 
147 Anders Larsson-Kilian, ”Människor förstå icke varandra”, Odlaren 1915:14. 
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klasskamp skola bytas ut mot ett allmänt närmade klasserna emellan och 
avlösas av ett verkligt samförstånd.148 

 
Vi hör alla samman. Ingen grupp kan existera utan andra grupper i 
samhället. Var man införstådd med detta blev antagonism mellan klasser 
omöjlig, sades det i Odlaren.149 

Signaturen Hildorm, alias Edvard Erlandsson, menade att det var männi-
skans plikt att hysa kärlek till medmänniskorna. Möjligheten att göra detta 
skulle växa i takt med att folket blev bättre upplyst.150 Erlandsson gav en 
detaljerad beskrivning av det rättsdemokratiska samhället, som han valde att 
kalla ”ett tusenårigt fredsrike av endräkt”. Han menade dock att detta aldrig 
skulle uppstå, därtill var människans inneboende tendens att förtrycka och 
hävda sig gentemot sina medmänniskor alltför stark. Trots det fick man inte 
ge upp kampen för ett bättre samhälle. Om bara rättsmedvetandet steg 
skulle en ökad humanitet födas och människan med ens inse att man måste 
hjälpa dem som befann sig i nöd. En ökad rättsdemokratisk bildning hos 
människan skulle ställa krav på grundandet av folkrättsligt grundade repu-
bliker och med dessa skulle världskriget upphöra, predikade Hildorm.151 
Kriget betraktades nämligen som ett uttryck för den roll som särintressena 
ägde i samtiden.152 Det hade visat hur tunn den kulturella fernissan egent-
ligen var och att detta förhållande var en konsekvens av att utvecklingen på 
etikens område inte hade fortskridit i samma takt som utvecklingen på 
andra områden.153 
 

Nu kan som sagt det onda i den mänskliga naturen aldrig fullkomligt 
utrotas till följd av människans djuriska art och kynne. Men med rätts-
demokratiens seger över makternas krigsgalenskaper skall välståndet bland 
folken utveckla sig i oanad grad, detta så mycket mer som alla genier skola 
oförtrutet arbeta blott för fredliga värv och för höjandet av nationernas 
framåtgående på det kulturella producerandet till inbördes båtnad. De 
sköna konsterna skola bli omhuldade överallt och bliva till människornas 
glädje i deras fredliga arbeten. Den under fredens hägn stigande upplys-
ningen skall omintetgöra all gammal vidskepelse, och kyrkorna skola bli 
omdanade till lärdomsskolor, varifrån vetenskapliga och bildade rön och 
åsikter skola spridas ut bland allmänheten.154 

 

                                           
148 A. E. av Bondestam, ”Klasskampen och altruismen”, Odlaren 1916:28. 
149 Ibid. 
150 Hildorm (Edvard Erlandsson), ”Människokärlek”, Odlaren 1917:37. 
151 Hildorm (Edvard Erlandsson), ”Kan tiden någonsin bli god?”, Odlaren 1917:40. 
152 En troende, ”Folkets rätt till fred”, Odlaren 1916:15. 
153 Josef G. Jonsson, ”Det nödvändigaste – etikens renässans”, Odlaren 1915:28. Se även: Erik 
Folkwar (Erik Fredriksson), ”Tankar om kriget och dess uppkomst”, Odlaren 1915:1. 
154 Ibid. 
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I allt det mörka kunde man ändå se strimmor av hopp. Världskriget hade 
dock naggat den positiva människosynen i kanten, samtidigt som man 
stärkts i övertygelsen om att etiskt inriktade reformer nu mer än någonsin 
var nödvändiga. 
 
 
A t t  f ö r ä n d r a  v ä r l d e n  
 
Liksom de övriga moderniseringskritiska rörelser som analyserats i denna 
undersökning är det riktigt att säga att rörelsen kring Odlaren och Odlareför-
bundet kombinerade två olika förändringsstrategier. I detta sammanhang 
kan man peka mot en ”inre” respektive ”yttre” reformväg.  

Den inre reformvägen dominerade, utan att medvetenheten för den skull 
försvann om de yttre reformernas betydelse. Kilian, som bland annat stod 
bakom det pastorala idealet, påstod att yttre reformer, som rättvis beskatt-
ning och förändring i arrendelagstiftningen, var en förutsättning för att fler 
människor skulle kunna bosätta sig på landsbygden.155 Kilian sade sig ha 
sökt en reform som kunde garantera allas rätt till jorden och den hade han 
funnit i jordvärdereformen. För honom var jordvärdeskatten en rättssak. 
Den lade fast att människor skulle få del av det de själva producerat.156 Han 
sade sig inte sätta särskilt stor tilltro till allmosor. Istället menade han att 
staten borde gripa in och genomföra en grundläggande reform, i syfte att få 
bort spekulationen i jord och på detta sätt sänka jordpriserna.157 Det var 
statens ansvar att se till att människor i samhället gavs samma förut-
sättningar.158 

Politiskt genomdrivna reformer var aktuella även då det gällde iscen-
sättandet av det rättsdemokratiska samhället. Algot Ruhe, som införde några 
artiklar i Odlaren, men som också översatte rättsdemokratiska tänkare som 
Severin Christensen till svenska, menade att utrikespolitiken borde refor-
meras. Han föreslog politiska reformer som omöjliggjorde att utrikes-
departementet blev en stat i staten vilket det annars tenderade att bli.159  

                                           

156 Anders Larsson-Kilian, ”Jordvärdefrågan ur jordbrukarsynpunkt: Reformens förutsättningar”, 
Odlaren 1913:14. 

155 Anders Larsson-Kilian, ”Små och stora jordbruk”, Odlaren 1912:9. 

157 Anders Larsson-Kilian, ”Mörker och ljus”, Odlaren 1912:13. 
158 Anders Larsson-Kilian, ”Vilja och kapital: Några avslutningsord”, Odlaren 1913:8.  
159 Algot Ruhe, ”Rättsmoral och utrikespolitik”, Odlaren 1917:18. Ett kanske ännu tydligare 
exempel på att man menade att yttre strukturella och politiska reformer var viktiga för 
realiserandet av den moraliska utopin var de ansatser till att grunda en rättsdemokratisk 
international som beskrevs i Odlaren 1917. Det framgår i internationalens program att man 
menade att ”politiken” skulle gå in och reglera relationerna mellan individer, men också mellan 
stat och individ, samt mellan skilda stater. Här skulle individerna erbjudas samma rättigheter, 
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Det som skilde rörelsen kring Odlaren från andra agrara rörelser i sam-
tiden var den roll som den individorienterade förändringsstrategin spelade. 
Det sägs mycket klart i Odlaren att en viktig förutsättning för realiserandet av 
det pastorala idealet var att de enskilda personerna hade goda yrkeskun-
skaper. Kunskap och bildning var nödvändig.160 Man ville ju inte endast 
fördjupa läsarnas kunskaper i fackliga ämnen, så som hur man odlade sin 
råg på bästa sätt eller gödslade åkrarna så effektivt som möjligt. Tidningen 
önskade också fördjupa läsarens bildning. Odlaren gavs kort sagt en fost-
rande uppgift. Det var alltså inte nog att läsarna blev duktigare jordbrukare 
genom att prenumerera på Odlaren. De skulle också bli bättre medborgare.161 

Reformationen av det egna samhället, där intresse och makt styrde 
relationerna mellan människor, kunde låta sig göras genom en etisk 
renässans.162 Människomaterialet skulle omdanas, utropades det i Odlaren. 
Ett arbete som skulle inledas med dem som inte ännu hade hunnit att 
förstöras, det vill säga barnen. Om vi önska världsfred måste vi bereda 
jordmån för den, framhöll Josef G. Jonsson. I denna strävan hade hemmet 
och skolan en särskild uppgift. De borde dana barnen till goda etiska 
varelser.163 Flera andra artiklar vittnade också om en grundläggande tro på 
uppfostrans kraft. Edvard Erlandsson framhöll ju i sin utopiska artikel från 
1917 att något idealt samhälle aldrig skulle se dagens ljus. Men det hindrade 
honom inte från att hoppas att man med hjälp av uppfostran skulle kunna 
skapa ett samhälle som i alla fall var något bättre än det rådande. Kanske 
skulle man kunna komma en bit på väg.164 Erlandsson ansåg att det just var 
bristen på upplysning om det goda som gjorde det möjligt för herrarna att 
styra landet.165 
 

* * * 
 

Trots oenighet rörande vilken grupp i samhället som skulle utgöra målgrupp 
lyfte man ändå fram småbrukaren som Odlareförbundets och rörelsens vi. 
Småbrukaren tilldelades alla de goda egenskaper som motståndarna till 
rörelsen och organisationen inte ägde. Motståndarna lokaliserades till de 
parasiterande grupperna i samhället, de som levde på andras arbete och som 
                                                                                                                        
vilket skulle ge människorna möjlighet att leva i endräkt. Se ”En rättsdemokratisk international – 
Till anhängarna av en rättsdemokratisk samhällsordning”, Odlaren 1917:39. 
160 Just detta individuellt fackliga perspektiv skilde dock inte denna rörelse från andra rörelser. 
”Odlaren”, Odlaren 1912:1. 
161 Ibid. 
162 Anders Larsson-Kilian, ”Människor förstå varandra icke”, Odlaren 1915:14. 
163 Josef G. Jonsson, ”Det nödvändigaste – etikens renässans”, Odlaren 1915:28. 
164 Hildorm (Edvard Erlandsson), ”Kan tiden någonsin bli god?”, Odlaren 1917:40. 
165 Hildorm (Edvard Erlandsson), ”Människokärlek”, Odlaren 1917:37. 
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inte själva lyfte ett finger för sin försörjning. När motståndaren var lat och 
självisk så var småbrukaren flitig, idog och rättvis. Småbrukaren hade 
genom sitt arbete fostrats till självständighet och det satte honom över 
andra i samhället. Bland småbrukarens fiender återfanns inte arbetaren. 
Istället bildade arbetaren tillsammans med småbrukaren den arbetande 
klassen i samhället.  

De två framtidsvisioner som förmedlades i Odlaren var av olika karaktär. 
Småbrukarhemmet, som var den dominerande bilden av framtidens 
samhälle, var en konkret vision. Det rättsdemokratiska samhället tecknades i 
mer abstrakta termer. Förutsättningen för denna visions förverkligande var 
att människan genomförde en inre reningsprocess. Två typer av bildning 
eftersträvades. Dels en mer traditionell facklig, dels en bredare bildning som 
skulle leda till fördjupad etisk insikt hos den enskilde.  
 
 
Odlaren,  Od lareförbundet  och  po l i t iken  
 
Ett viktigt mål för Odlareförbundet var att förbättra jordbrukarnas 
materiella situation. Vid sidan av det fackliga arbetet borde det därför ha 
funnits ambitioner att agera politiskt. De reformer man ville se realiserade 
var avhängiga politiskt fattade beslut. Frågan om förbundets relation till 
politiken skapade emellertid splittring inom rörelsen och förbundet. Man 
kan inte heller säga att rörelsen kring Odlaren eller Odlareförbundet i prak-
tiken kom att bearbeta det politiska systemet på samma sätt som till 
exempel den georgistiska jordreformrörelsen. 

Det politiska rummet var i stort det samma för rörelsen kring Odlaren och 
Odlareförbundet som det var för Ekonomiska frihetsförbundet och den 
georgistiska rörelsen. Det är mycket tydligt att möjligheten att organisera 
landsbygdsbefolkningen lockade. Vid denna tid började också liberalernas 
och högerns grepp om bönderna att minska och konkurrensen om denna 
väljargrupp att tillta. Socialdemokratin hade ju till exempel öppnat upp för 
de mindre jordbrukarna. Ett av de tydligare uttrycken för strävan att ge bön-
derna sin självständiga politiska position tillbaka var bildandet av Bonde-
förbundet 1914. Från att ha varit en tämligen regionalt avgränsad företeelse, 
koncentrerad till Skaraborg, växte förbundet snabbt under krigsåren. Andra-
kammarvalet 1917 blev en framgång för Bondeförbundet. Debatten i 
Odlaren ägde rum i skuggan av Bondeförbundets framgångsrika politi-
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serande. En framgångssaga som hade sin grund i idén om att uppfattas som 
den verklige företrädaren av den svenske bondens intressen.166 
 
 
P o l i t i k  e l l e r  i n t e  p o l i t i k ?  
 
Frågan om politikens vara eller inte vara kom upp till diskussion redan på 
det konstituerande odlaremötet hösten 1913. Det faktum att man hade svårt 
att enas i politiken och att det hela tiden uppstod nya partier utpekades som 
skäl för förbundet att avstå från politisk verksamhet.167 Andra påstod att 
politiken inte skulle betraktas som ett huvudområde för Odlareförbundet. 
Viktigare var arbetet med att bygga upp en kraftfull fackorganisation med 
hög anslutningsgrad. Först därefter var det dags för förbundet att rikta 
blickarna mot politiken.168 Denna något avvaktande hållning till den poli-
tiska arenan blev resultatet av förhandlingarna under detta första odlare-
möte. Där fastslogs att förbundet inte skulle engagera sig i partipolitiken, 
men att det ändå skulle ta del av det politiska livet.169 

Under 1914 diskuterades förbundets och rörelsens relation till politiken 
livligt. Särskilt intensiv blev debatten i samband med de två val som inföll 
detta år. I denna debatt utkristalliserades tre skilda åsiktsgrupperingar. 

Carl Larsson i By företrädde en första ståndpunkt. För honom framstod 
Odlareförbundet som en möjlighet att skapa en organisation där alla bönder 
kunde samarbeta. Ett starkt och oberoende bondestånd var målet.170 I sin 
reflektion över det ordinarie andrakammarvalet 1914 menade han att 
bönderna spred sina röster över alla de olika partierna, något som måste 
upphöra om bönderna inte skulle gå under. Bönderna var tvungna att 
bedriva klasspolitik hävdade han, samtidigt som han framhöll att de vare sig 
hörde hemma inom vänstern eller högern. De var varken utpräglade 
kapitalister eller lönearbetare. De var både – och. Han spådde att bönderna 

                                           
166 Från den egentliga starten hade Bondeförbundet en närmast explosiv organisatorisk utveck-
ling. Mellan åren 1913 till 1916 ökade antalet sockenföreningar från 38 till 253. Detta sammanföll 
med den tid då Odlareförbundet försökte bygga upp sin egen organisation. Bondeförbundets 
organisatoriska utveckling påverkade rimligen i stor utsträckning Odlareförbundets organisering. 
Se Yngve Mohlin, Bondepartiet och det moderna samhället 1914-1936: En studie av svensk agrarianism 
(Umeå, 1989) s. 52. Utifrån sin regionalt strukturerade undersökning över Bondeförbundets 
samspel med övriga riksdagspartier kan Mohlin hävda att Bondeförbundet främst hade högern 
som sin motspelare på väljararenan. I mindre utsträckning kunde man notera väljarströmmar 
mellan vänsterpartierna och Bondeförbundet under förbundets första tid. Ibid., s. 186 f. 
167 Karl Sveer (Karl G. Johansson), ”Varför...?”, Odlaren 1913:3. 
168 P. V. Enström, ”Båten som går i marvatten”, Odlaren 1914:28. 
169 ”Sverges första allmänna odlaremöte, Odlaren 1913:19. 
170 Carl Larsson i By, ”Odlaren och odlingsmarken”, Odlaren 1913:7. 
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ägde alla möjligheter att bli politiska vågmästare.171 Klasspolitiska partier var 
också att föredra framför partier organiserade efter åsikter. Intressen var, till 
skillnad från idéer och åsikter, möjliga att diskutera och förstå. Böndernas 
klassträvanden behövde man inte heller känna oro inför eftersom de skulle 
gynna alla medborgare. Det var ju ändå bönderna som var upphovet till de 
övriga klasserna i samhället.172 När Larsson i By kritiserades för sin klass-
politiska position förklarade han sig genom att framhålla att han inte var för 
klasskamp. Hans avsikt med Odlareförbundet var snarare att återskapa 
ståndsorganisationen, eftersom han menade att bönder inte hade allt 
gemensamt med arbetarna.173  

Representanter för en andra ståndpunkt var Johan Hansson och Anders 
Larsson-Kilian. De uttryckte stark skepsis över möjligheterna att organisera 
bönderna i ett parti. Kilian menade att man inte kunde komma ifrån de två 
politiska inriktningarna höger och vänster. Det fanns bönder av alla po-
litiska schatteringar. Bönderna i södra Sverige hade helt andra villkor än de i 
norra Sverige.174 Förutsättningar fanns helt enkelt inte att samla bönderna 
kring ett gemensamt politiskt program. Bondeförbundet, som just bildats, 
riskerade att bli ett högerparti påstod Kilian. Odlarepartiet, om ett sådant 
grundades, skulle däremot bli ett framstegsparti. 
 

Samhällets utveckling till ett verkligt rättssamhälle och dess gång framåt 
mot en ljusare och lyckligare tid för alla, är icke och får icke vara blott och 
bart en idealisk dröm. Om alla goda krafter inom vårt folk finna varandra 
och enas i detta arbete, så m å s t e  det bli fruktbärande, och detta är något 
vida mer och större än olika yrkesklassers strid om makten.175 

 
Odlarepartiet var ett rättsdemokratiskt parti för Kilian och etablerandet av 
det rättsdemokratiska samhället, snarare än klassfrågorna, skulle hamna i 
centrum för detta parti, menade han. Politiskt sett kunde det föras till 

                                           
171 Carl Larsson i By, ”Bönderna och partipolitiken: Några reflektioner efter valen”, Odlaren 
1913:18. 
172 Hellre intressebaserade klasstrider än åsiktsstrider, partifanatism och politiska lidelser var hans 
ståndpunkt. Carl Larsson i By, ”Praktisk och opraktisk politik”, Odlaren 1914:21. Carl Larsson i 
By var tämligen ensam om att uttrycka denna åsikt i Odlaren. Ytterligare en artikel skriven på 
samma tema är Irmin, ”Vad som enar bondeståndet”, Odlaren 1914:20. 
173 Carl Larsson i By, ”Bönder och bönder: Svar till hr Erik Folkwar”, Odlaren 1914:29. Till 
skillnad från många av de andra som medverkade i Odlaren såg Larsson i By inte småbrukarna 
som rörelsens självklara målgrupp. Hans  ambition var snarare att etablera en nedre gräns och att 
koncentrera sig på de självägande bönderna. Småbruket var inte framtidens jordbruk för honom. 
Enligt honom levde majoriteten av småbrukarna nära svältgränsen varför småbruket inte kunde 
vara receptet mot samtidens sociala problem. Carl Larsson i By, ”Egna hem”, Odlaren 1912:1. 
174 Anders Larsson-Kilian, ”Odlarepolitik”, Odlaren 1914:10. 
175 Anders Larsson-Kilian, ”Bondepartiet: Är det önskvärt och möjligt?”, Odlaren 1914:19. 

 292



 

vänstern och samarbeta med socialdemokratin i de frågor det tycktes 
möjligt.176  

Johan Hansson delade i stort Kilians uppfattning. Hanssons uppmärk-
samhet riktades emellertid inte bara mot Carl Larsson i Bys önskan om att 
bilda ett bondeparti. Han vände sig också mot dem som var tveksamma 
inför politiken som ett arbetsfält för rörelsen överhuvudtaget. Johan 
Hansson menade att politiska reformer som till exempel en förändrad lag-
stiftning var nödvändiga, varför förbundet inte endast kunde ägna sig åt 
fackligt arbete.177 Han påpekade därtill att de kanadensiska och danska jord-
brukarnas organisationer, som framstått som föredömen, på intet sätt 
förhöll sig politiskt neutrala. De intog tvärt om en radikal grundhållning.178 
Hansson stod öppen inför möjligheten att socialdemokratin skulle komma 
att överge de marxistiska dogmerna och utvecklas till ett rättsdemokratiskt 
parti. I denna process satte han stor tilltro till Carl Lindhagen.179 I en längre 
artikelserie inför ordinarievalet 1914 diskuterade Hansson de olika partier-
nas inställning till småbrukarna. Hans slutsats var att Odlarens läsare borde 
rösta på socialdemokraterna, men göra det med urskiljning. Det fanns två 
falanger att välja mellan. Dessa personifierades av ledargestalterna 
Lindhagen respektive Palmstierna. Och det gällde att välja rätt, det vill säga 
Lindhagens falang. I framtiden trodde Hansson emellertid att det skulle bli 
nödvändigt för småbrukarna att bilda ett rättsdemokratiskt parti.180  

Kilian och Hansson var inte ensamma om att inta denna position. I en 
insändare, som kan antas representera många anhängares åsikt i frågan, 
manades till konstitueringen av Sveriges rättsdemokratiska parti. Där fram-
hölls att SAP:s tveksamma hållning i jordfrågan gjorde det nödvändigt med 
ett nytt parti, och man sade sig ha väntat länge på att Lindhagen, Johan 
Hansson eller Kilian skulle ta initiativet.181 

Det fanns även de som företrädde en tredje ståndpunkt, som varken 
stödde Carl Larsson i Bys tankar på Odlareförbundet som ett renodlat 
bondeparti eller Hanssons, Kilians med fleras idéer om möjligheterna att 
bilda ett rättsdemokratiskt parti med Odlareförbundet som bas. Tredje 
                                           
176 Anders Larsson-Kilian, ”Liberalismen och framåtskridandet- Framåt!”, Odlaren 1914:34. 
177 Johan Hansson, ”Politikens plats i Odlarens organisation”, Odlaren 1914:29. 
178 ”De danska småbrukareföreningarna äro icke politiskt neutrala”, Odlaren 1913:21; Johan 
Hansson, ”Kanadensiska brev. De vestkanadensiska Odlareförbunden hålla storstilade års-
möten”, Odlaren 1914:9; Johan Hansson, ”Bonderadikalism: Ett intresseväckande referendum”, 
Odlaren 1914:11. 
179 Johan Hansson, ”Småbrukarna och socialismen: En behövlig granskning”, Odlaren 1914:30. 
180 Kilian bar också på denna tanke, se ovan. Johan Hansson, ”Småbrukarna och socialismen: 
Socialdemokratins officiella jordpolitik: Går ej småbrukarnas ärenden”, Odlaren 1914:36. 
181 Men om det visade sig vara omöjligt att bilda ett helt nytt parti kunde småbrukarna istället 
genom massanslutning till de frisinnade ta makten över partiet och styra det i radikal riktning. 
Karl Borin, ”Ett ord till Sveriges odlare och odlarevänner”, Odlaren 1914:33. 
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ståndpunktens företrädare såg istället framtiden i ett nära samarbete med 
socialdemokratin.  

Hemming Sten från Hammerdal, senare vänstersocialist och kommunist, 
önskade en skarpare politisk profil hos förbundet, utan att förbundet för 
den skull gick upp i socialdemokratin. Förbundet kunde inte fly parti-
politiken, menade han,182 och efterlyste ett tydligare ställningstagande i 
frågan om en rättvisare beskattning i samhället. Efter det att ”Jordbrukar-
förbundet” (Jordbrukarnas riksförbund) bildats behövde man inte vara 
taktisk. Möjligheten fanns nu att rikta sig till de jordlösa – Odlareförbundets 
naturliga anförvanter.183 

Även Viktor Herou uppmärksammade frågan om vilka som kunde 
betraktas som lämpliga politiska partners för småbrukarna och förbundet 
och för honom framstod socialdemokratin som det bästa valet. Herou 
delade upp befolkningen i två läger: de som arbetade och de som inte gjorde 
det. Det fanns ingen mellanposition. Karakteristiskt för småbrukarna var att 
de levde av sitt eget arbete och det gjorde dem till arbetare. Därför var det 
naturligt för småbrukarna att ansluta sig till SAP.184 

Efter ordinarie val 1914 kom Odlaren och den rörelse tidningen var språk-
rör för att närma sig det socialistiska lägret. Visserligen fanns tankar på att 
reformera det liberala partiet och därigenom skapa ett rättsdemokratiskt 
parti, men dessa uttrycktes allt mer sällan.185  
 
 
B ö n d e r  o c h  a r b e t a r e ,  s o m  b r ö d e r  a r m  i  a r m  
 
Den under första världskriget uppkomna dyrtiden ställde relationerna stad-
land och konsument-producent på sin spets. Bönderna ogillade de införda 
prisregleringarna och önskade att själva få bestämma priserna.186 Odlarens 
profil i denna fråga var tydlig. Kilian ansåg till exempel att arbetarna i 

                                           
182 Häming Sten, ”Från våra läsare: Odlare och odling”, Odlaren 1914:1. 
183 Men ett närmande till dem lät sig inte göras genom anläggandet av mejerier eller genom att 
ägna sig åt förädling av utsäde. Det kunde endast göras medelst ett medvetet jordpolitiskt och 
skattereformistiskt arbete. Häming Sten, ”Från våra läsare: Odlareförbundet – konkurrensens 
lycka”, Odlaren 1914:7. 
184 Socialdemokratin hade också ett gott program påstod Herou. John Vihe (Viktor Herou), 
”Bondepartiet: Ett diskussionsinlägg”, Odlaren 1914:21. G. Fryklund höll med och framhöll att 
intresset för jordfrågan hade ökat och att det därmed vore olyckligt att grunda ett nytt parti. G. 
Fryklund, ”Bondepartiet: Ett diskussionsinlägg”, Odlaren 1914:22. 
185 Se ”Man klagar”, Odlaren 1915:13; Gustav Edvard, ”Ett nytt parti nödvändigt”, Odlaren 
1915:16. 
186 I oktober 1916 inleddes ransoneringen med att socker sattes på kort. Ransoneringen 
utvidgades och skärptes under vintern 1917. Se Sten Carlsson, Svensk historia 2: Tiden efter 1718 
(Stockholm, [1961] 1970) s. 483. 
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städerna hade drabbats hårdare av kriget än bönderna. Han fann därför inte 
böndernas klagomål vara rättmätiga.187 Kilian höll hårt på sambandet mellan 
stad och land. Det fanns i sig inget motsatsförhållande mellan dem, utan 
arbetsfördelningen i samhället var nödvändig.188 Bondeorganisationernas 
tendens att endast se till sina egna intressen var inte positiv.189 Han menade 
att man måste erkänna arbetarnas situation, samtidigt som dessa i sin tur 
borde ge bönderna arbetsro.190 Kilians kritik mot de ”egna” var hård vid 
denna tid. Han hade redan tidigare ifrågasatt möjligheterna att förena bön-
derna i en organisation och 1917 beskrev han vissa bönder som ”para-
siter”.191 För honom var Odlareförbundet en organisation på vänsterkanten. 
Småbrukare som odlade sin egen jord hade inget att frukta av socialisterna, 
hävdade han.192 Rörelsens allt tydligare vänsterprofil fick också sitt uttryck i 
att möjligheten att bilda nya jordbruk grundade på en tryggad besittningsrätt 
snarare än på ett självägande av jorden kom att diskuteras i tidningen.193 
Odlarens positionering inom det socialistiska lägret förstärktes ytterligare då 
Erik Hedén under signaturen ”Pugnans” började medverka i tidningen.194  

När splittringstendenserna visade sig allt tydligare inom socialdemokratin 
var det oppositionens parti man tog i Odlaren. Majoriteten kritiserades för att 
inte ägna småbruket och jordfrågan tillräcklig uppmärksamhet. Förhopp-
ningen fanns att det vänstersocialistiska parti som bildades i maj 1917 skulle 
utvecklas till ett nytt ”folkparti”. Mellan det gamla och nya socialistiska 
partiet fanns grundläggande ideologiska skillnader. Det beskrevs som om 
det rådde grundläggande ideologiska skillnader mellan det gamla och det nya 
socialistiska partiet. Det förra var i allt för stor utsträckning styrt av tyska 

                                           
187 Anders Larsson-Kilian, ”Från skogsgläntan: Underliga tider och obefogat missnöje”, Odlaren 
1916:26; dens., ”Vår livsmedelsfråga”, Odlaren 1916:49. Carl Larsson i By delade Kilians 
uppfattning i denna fråga, se Carl Larsson i By, ”Producenter och konsumenter”, Odlaren 1917:1. 
188 Anders Larsson-Kilian, ”De små jordbrukarna och politiken”, Odlaren 1917:27. 
189 Ibid. 
190 Anders Larsson-Kilian, ”Våldgästning”, Odlaren 1917:20. 
191 Anders Larsson-Kilian, ”De små jordbrukarna och politiken”, Odlaren 1917:27. 
192 Ibid. Även andra skribenter i Odlaren pekade på de gemensamma intressena med arbetarna. Se 
till exempel Jonas Björke, ”Apell”, Odlaren 1917:24. 
193 Detta var också en tid då Odlareförbundets omorganisation var aktuell. Se Björking (Viktor 
Andersson), ”Äganderätten”, Odlaren 1918:1; Karl Sveer (Karl G. Johansson), ”Genom odlares 
glasögon”, Odlaren 1917:9. 
194 Erik Hedéns artiklar hade sällan någon direkt koppling till småbruket utan var mer allmän-
politiska och ägde ett framträdande socialistiskt perspektiv. Den första artikeln infördes våren 
1917. Se Pugnon (Erik Hedén), ”Den politiska krisen i Sverge”, Odlaren 1917:14. Senare 
användes signaturen ”Pugnans”. Hedén ville vara anonym men avslöjades av Ivar Vennerström i 
Nya Norrland. Vennerström hade reagerat inför vad han uppfattade som Hedéns hets mot bolsje-
vismen. I samband med detta inlägg uppdagades att just Erik Hedén dolde sig bakom märket 
”Pugnans”. Hedén påstod att det var tidningens ekonomichef (Johan Hansson) som hade bett 
honom att delta i tidningen. Redaktionen hade rekommenderat honom att vara anonym. Se Erik 
Hedén, ”Fria ord: Bolsjevism eller yttrandefrihet”, Odlaren 1918:50. 
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marxistiska dogmer och präglat av ekonomisk materialism. Det gamla 
partiet hade också visat de amerikanska försöken till folklig självstyrelse och 
den anglosaxiska jordreformrörelsen allt för lite intresse. Det senare tog 
däremot dessa försök och reformer i beaktande och hade ett program vilket 
betecknades som ett försök att sammanjämka marxism och anglosaxisk 
radikalism. På det nya partiets program fanns bland annat punkter som 
jordvärdereform, undervisning i social-etik och stärkande av frihandel, på-
pekades det i Odlaren.195 

 
 

 
 

De två enda vägarna, om småbrukarens val. Ur Odlaren 1913:24. 
 
 

Under våren och fram till andrakammarvalet hösten 1917 fördes en intensiv 
debatt angående vilket parti som bäst kunde företräda småbrukarnas 
intressen. Det var som om de ledande i Odlaren var rädda för att tidningens 
läsare och anhängarna till Odlareförbundet skulle lägga sina röster på fel 
parti, det vill säga på Bondeförbundet.196 I den genomgång av riksdagspar-
tierna som gjordes inför valet utsattes samtliga för stark kritik. Högern sades 
representera intressen som var motsatta de mindre jordbrukarnas. Bonde-

                                           
195 Kritik riktades mot den socialdemokratiska ledningen bland annat i samband med första maj 
1917. Man ansåg att Branting och de övriga inom partiledningen på ett effektivt sätt hade lagt 
band på de upprorskänslor som kommit att spira under den rådande dyrtiden. Pugnans (Erik 
Hedén), ”Ett nytt folkparti”, Odlaren 1917:21. 
196 Anders Larsson-Kilian, ”Vi behöva politisk upplysning”, Odlaren 1917:36. 
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förbundet hade bara en punkt på sitt program och det var tullar – tullar som 
gynnade endast ett fåtal bönder. Det bondfångeri som liberalerna försökt sig 
på hade inte lyckats. Numera fanns det inga band mellan liberalerna och 
bönderna. Och socialdemokratin byggde på en marxistisk teori som visat sig 
vara oriktig. Hoppet var istället att sätta till Lindhagen och det parti som 
samlats kring honom, alltså det vänstersocialistiska partiet.197 

Valet kom att beskrivas som ett misslyckande i Odlaren. Bönderna hade 
uppenbarligen lagt sina röster på högern och på Bondeförbundet.198 Carl 
Lindhagen förlorade i samband med valet sin riksdagsplats och skulden för 
detta lades på arbetarna i Stockholm. Någon ansåg till och med att de 
stockholmska arbetarnas svek hade medfört att klyftan mellan landsbygd 
och stad ökat.199 
 

* * * 
 

Inom Odlareförbundet och dess rörelse rådde oenighet om hur man skulle 
förhålla sig till politiken. För samtidigt som man inte ville engagera sig i par-
tipolitiska strider var majoriteten medveten om att politik var något nöd-
vändigt för att de önskvärda förändringarna av samhället skulle vara möjliga. 
Inom det ledande skiktet fanns tre linjer företrädda. De som menade att 
man skulle inrikta sig på de självägande bönderna, de som såg möjligheterna 
till ett rättsdemokratiskt parti och de som önskade att man tydligare skulle 
liera sig med socialdemokratin. Tendensen var att man blev allt mer socia-
listiskt inriktad, men kritik riktades samtidigt mot de marxistiska dogmerna. 
Det var också ofta den oppositionella minoriteten inom socialdemokratin 
som stöddes i Odlaren. Och när det vänstersocialistiska partiet bildades våren 
1917 betraktades det som en möjlighet för de idéer som fanns represente-
rade inom rörelsen kring Odlaren att bli företrädda inom det politiska syste-
met. 

                                           
197 Man kunde också rösta på norrlandsliberalismen, förutsatt att denna lyckades göra uppror 
mot partiledningen. Partiet stod inför en splittring där förhoppningar sattes till den så kallade 
norrlandsliberalismen. Den var freds- och frihandelsvänlig samtidigt som den motsatte sig 
bolagsvälde och värnplikt. Norrlandsliberalismen stod småbrukarna nära. Pugnans (Erik Hedèn), 
”Böndernas krav och de olika partierna”, Odlaren 1917:35. 
198 Pugnans (Erik Hedén), ”Vad valen innebära”, Odlaren 1917:40. 
199 ”Valens resultat”, Odlaren 1917:39; Kalle Pire, ”Efter valen”, Odlaren 1917:41. Efter valet kom 
också diskussionen rörande Odlareförbundets omorganisation igång på allvar. Denna innebar att 
förbundet tydligare kom att räkna sig till det socialistiska lägret samt att verksamheten 
politiserades i större utsträckning. Kilian menade ju själv att en av anledningarna till att 
Odlareförbundet misslyckats var att det inte hade varit tillräckligt tydligt radikalt. Man hade till 
exempel inte tagit upp det radikala kravet på införandet av jordvärdebeskattning på programmet. 
Men samtidigt ville han inte vara partipolitiskt bunden. Anders Larsson-Kilian, ”Odlaren och 
politiken”, Odlaren 1918:4; Anders Larsson-Kilian, ”Nya tag”, Odlaren 1918:5. 
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Den politiska dimensionen var dock inte lika framträdande hos Odlare-
förbundet och rörelsen kring Odlaren som den var hos den svenska 
georgistiska rörelsen och Ekonomiska frihetsförbundet. Detta var istället en 
rörelse där de fackliga och kulturella dimensionerna dominerade. 

 
 

Sverges  Demokrat iska  Jordbrukareförbund 
 
Hösten 1917 hade man givit upp försöken att väcka liv i Odlareförbundet. 
Under rubriken ”Nya tag” inbjöds därför Odlarens läsare till en demokratisk 
jordbrukarkongress, avsedd att hållas i Stockholm den 2-3 februari 1918. 
Resultatet av denna kongress blev bildandet av Sverges Demokratiska Jordbru-
kareförbund (SDJ). Detta innebar slutet för Odlareförbundet som egen aktör 
på arenan. Förbundet upplöstes emellertid inte utan gick upp i det nya 
förbundet.200  

Redan samma månad som SDJ bildats skickades agitatorer ut för att 
sprida information om sammanslutningen och för att initiera bildandet av 
lokalavdelningar. Odlaren blev det nya förbundets organ och Kilian, som inte 
varit med på kongressen, förblev tidningens redaktör fram till januari 
1919.201  

En diskussionsfråga i Odlaren blev det nya förbundets attityd till jord-
värdeavgiften. Den fanns nämligen inte med på programmet och det var 
Kilian missnöjd med. Folke Palm, som senare efterträdde Kilian som 
redaktör för Odlaren, försvarade beslutet att utelämna frågan om jordvärde-
avgiften. Det stora problemet med den var nämligen enligt Palm att den var 
övervältringsbar och han ansåg det förkastligt att införa en sådan skatt.202 
Debatten kring jordvärdeavgiften var ett uttryck för vad som hände med 
rörelsen kring Odlaren när den nya rörelseorganisationen väl hade bildats. 
                                           
200 Anders Larsson-Kilian, ”Nya tag”, Odlaren 1918:5; ”Sverges demokratiska jordbrukare-
förbund”, Odlaren 1918:6; ”Odlareförbundets årsmöte”, Odlaren 1918:6. Initiativet till bildandet 
av SDJ kom emellertid inte alls från Odlareförbundet. Bakom denna organisation stod SSV. 
Vänstersocialisterna avsåg att använda SDJ som plattform för partiets agitation riktad mot 
landsbygdens småfolk. Se Thörnquist, s. 267. 
201 I december 1918 köpte SDJ tidningen. ”Sverges demokratiska jordbrukareförbund”, Odlaren 
1918:49; Anders Larsson-Kilian, ”Till Odlarens läsare och medarbetare”, Odlaren 1919:1. Det nya 
förbundet hade tre program: ett fackligt, ett ekonomiskt och ett politiskt. Förbundet vände sig 
fortfarande till en bred grupp människor på landsbygden. Man sade sig vilja sammansluta 
bönder, småbrukare, torpare, jordbruksarbetare, åbor och arrendatorer. ”Program för Sverges 
Demokratiska Jordbrukareförbund (Antaget på den konstituerande kongressen den 2-3 februari 
1918)”, Odlaren 1918:6.  
202 Se debatten senvintern 1919, efter det att Kilian avgått som redaktör. ”Jordvärdeskatt-jord-
värde- eller inkomst och förmögenhetsskatt”, Odlaren 1919:12; ”Fri diskussion: Jordvärdeskatt-
jordvärde- eller inkomst och förmögenhetsskatt”, Odlaren 1919:17; Anton Bäckman, ”Jord-
värdeskatt-jordvärde- eller inkomst och förmögenhetsskatt”, Odlaren 1919:19. 

 298



 

Den utvecklades till en mer traditionell facklig och politisk rörelse och orga-
nisation, där frågan om jordvärdeavgift inte riktigt hörde hemma. Ett annat 
uttryck för rörelsens och organisationens ändrade inriktning är menings-
utbytet kring hur samhällsförändringar borde åstadkommas, det som här har 
gått under benämningen förändringsstrategi. Edvard Erlandsson, som i 
diskussionen representerade den gamla rörelsen, inledde med att framhålla 
värdet av den lilla kampen, den som gällde den egna materiella och andliga 
utvecklingen. Individens egen reformering var enligt honom en förut-
sättning för mänsklighetens framåtskridande.203 Erlandsson fick medhåll i 
spalterna. Reformeringen måste börja inifrån och gå utåt sades det. Efter 
individens reformering skulle omstöpningen av samhället gå så mycket 
enklare.204 Detta individualistiska perspektiv fick inte stå oemotsagt av före-
trädare för rörelsens nya inriktning. ”Det är ett sabla prat, att världen blir 
bra, bara vi gå och förvandla oss själva”, utbrast en artikelförfattare som 
utgav sig för att vara en representant för statarna.205 Samme författare fort-
satte: 
 

Herr Hildorm [Edvard Erlandsson] kan ju söka bota lungsot med sin goda 
vilja om han kan, eller utrota fattigdomen, trångboddheten, livsmedels-
knappheten o. d. med den goda viljan, kan han det, så är han värdig att bli 
hedersledamot av jordbrukareungdomens förbund eller annan boy-scout-
rörelse eller vita ligistsammanslutningar. Förresten, varför har han inte 
avskaffat världskriget för länge sen, med sin goda viljas allmakt?206 

 
Det är uppenbart att det fanns en skillnad mellan den gamla och den nya 
inriktningen.207 Bortorienteringen från ett liberalt reformistiskt synsätt var 
tydlig. Det är som om en helt ny rörelse träder fram. Sanningen är väl att 
denna inriktning hela tiden funnits i rörelsen men att den i samband med 
reorganiseringen erövrade en mer framträdande position än tidigare. 

Trots att lokalavdelningar bildades och verksamheten växte så kom även 
den nya organisationen kring Odlaren att tyna bort efter något år. Den eko-
nomiska situationen för Odlaren hade hela tiden varit svår och den blev inte 
bättre sedan SDJ köpt tidningen. Folke Palm försökte förgäves sälja Odlaren 
till vänstersocialisterna.208 Efter sommaren 1919 blev tidningens utgivning 

                                           
203 Hildorm (Edvard Erlandsson), ”Kämpa en god kamp”, Odlaren 1918:16; Hildorm (Edvard 
Erlandsson), ”Individernas förädling är samhällsförbättringens grund”, Odlaren 1918:23. 
204 Allvar, ”Kämpa en god kamp”, Odlaren 1918:18. 
205 G. H. Statkarl, ”En statare har ordet”, Odlaren 1918:20. 
206 Ibid. 
207 I detta läge gick Kilian in i debatten och påpekade att båda reformvägarna var nödvändiga. Se 
Anders Larsson-Kilian, (”En statare har ordet”) Odlaren 1918:20. 
208 Det framkommer efter utredning att Odlaren vid detta tillfälle (1919) hade 1 640 fasta pre-
numeranter samt 220 exemplar som såldes genom kommissionär. Palm, som ville sälja tidningen 
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allt mer oregelbunden, och den ändrade inriktning flera gånger innan den till 
slut upphörde att komma ut under 1920. 
 
 
En röre lse  som miss lyckades  at t  b l i  en  
röre lse?  
 
Misslyckanden har varit i fokus i detta kapitel. Odlareförbundet utvecklades 
inte alls på det sätt som de ledande avsett, få lokalavdelningar bildades och 
verksamheten inom förbundet tycks ha varit liten. Men en rörelse samlas 
kring ett projekt, och rörelsens eller framförallt organisationens miss-
lyckande behöver inte innebära att projektet i sig förblir orealiserat. De mer 
allmänna delarna i denna rörelses projekt vann otvetydigt ett mycket starkt 
gehör i samtiden, som till exempel tilltron till småbruket och ambivalensen 
inför det industriella. Men ingenting pekar på att detta skulle vara rörelsens 
förtjänst.  

När man vill resonera kring en rörelses uteblivna framgång är det nöd-
vändigt att väga in såväl externa som interna faktorer. Den centrala externa 
faktorn i detta sammanhang är motrörelsernas agerande, vars bakgrund 
fanns i den pågående demokratiseringsprocessen. Bondeförbundet, som var 
den främsta motrörelsen, lyckades få Odlareförbundet förknippat med jord-
värdeavgiften, en vid tidigt 1900-tal politiskt sett omöjlig tanke. Det 
framhölls hela tiden att syftet med jordvärdeavgiften var att lägga all skatt på 
jorden. Lika självklart var att en sådan skatt skulle komma att straffa 
bönderna hårt. På detta sätt lyckades motståndarna göra Odlareförbundet 
omöjligt i det tilltänkta subjektets ögon. Detta är en tänkbar, och kanske till 
och med trolig, förklaring till svårigheterna. Men det behövs tillgång till käll-
material av ett annat slag än det som varit tillgängligt här för att kunna 
uttrycka sig mer bestämt om Bondeförbundets förmåga att ”demonisera” 
Odlareförbundet. 

Själva lade Odlareförbundets ledande personer stor vikt vid de interna 
faktorerna och på de ekonomiska och organisatoriska aspekterna. Kilian 
hävdade att det negativa utfallet delvis kunde förklaras av de små resurserna 
och bristande organisatorisk förmåga – något fel på rörelsens idéer ville han 
inte medge fanns. Man kan delvis instämma med Kilian. Det saknades eko-
nomiska resurser och kanske också lämpliga personer att organisera rörel-

                                                                                                                        
till vänstersocialisterna, hävdade själv att upplagan i genomsnitt legat över 6 000 exemplar, och 
han trodde att upplagan skulle vara möjlig att mångdubbla. Arbetsutskottet avböjde dock Palms 
framstöt. Vänsterpartiets arbetsutskott sammanträde 1919-09-05 §2, -12-02, -12-16, Repr. och 
Au:prot 1919, A2:3, Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti 1917-21, ARAB. 
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sen. Men ett ännu större problem var oenigheten bland dem som 
formulerade rörelseideologin. Splittringen yttrade sig på en rad områden.  

De ledande i rörelsen var oeniga om huruvida de självägande bönderna, 
småbrukarna eller den heterogena gruppen ”småfolk” skulle vara rörelsens 
målgrupp. I slutändan framträder småbrukarna, om än inte alldeles tydligt, 
som den grupp som rörelsen och dess organisation ville rikta sig till. 

Svårigheten att bestämma målgrupp bör också ha påverkat förutsätt-
ningarna att nå fram till en gemensam politisk linje. Och alltsamman hade 
sitt upphov i osäkerheten kring var rörelsens fokus borde ligga. Skulle rörel-
sen röra sig på det fackliga, politiska eller kanske kulturella området? Rörel-
sen kring Odlaren verkar ha varit så heterogen att man faktiskt kan tveka 
inför att beteckna den som en rörelse. Men en social rörelse är aldrig helt 
homogen. Det finns alltid olika uppfattningar om vad rörelsen är och vad 
dess syfte är. För att rörelsen inte skall falla sönder i ett antal subrörelser är 
det därför nödvändigt att man finner en gemensam nämnare. Det måste 
finnas ett projekt omkring vilket man kan samlas. Rörelsen kring Odlaren 
fann detta i samtidskritiken men också i visionerna om det alternativa goda 
framtida samhället. 

En förklaring till svårigheterna kan således ta sin utgångspunkt i rörelsens 
särskilda karaktär. Intrycket är att rörelsen kring Odlaren inte kunde enas 
kring vilken förändringsstrategi som skulle få dominera. Det är kanske inte 
så ovanligt för en rörelse. Men i detta fall, när det samtidigt organiserades 
andra sammanslutningar med vilka man delade målgrupp, framstår det som 
en organisatorisk svaghet. Om man ser till försöken att ringa ett vi så fanns 
det en ambition att vara en agrar rörelse. Det tydliga inslaget av självreform 
hos rörelsen kring Odlaren skilde den emellertid från andra samtida agrara 
rörelser, som till exempel de rörelser som fann sina organisationer i Bonde-
förbundet respektive Svenska Lantarbetareförbundet. Detta var rörelser 
vilka framhöll att de representerade ett visst intresse i samhället och dessa 
rörelser lade stor vikt vid kollektivt agerande. Det var deras sätt att skapa 
bättre livsvillkor för de grupper i samhället de avsåg att organisera. Rörelsen 
kring Odlaren var därmed inte en agrar rörelse av vanligt snitt. Där kombi-
nerades den agrara rörelsens perspektiv med reformrörelsens och dess syn 
på individens roll i samhällsförändringen. Denna tudelning blev tydlig redan 
på odlaremötets festkväll i september 1913. När förhandlingarna var 
avslutade för dagen samlades hälften av deltagarna hemma hos direktör 
Lindahl, medan den andra hälften sökte sig hem till Johan Lindström 
Saxons hem, Villa Vegata i Stocksund, för en vegetarisk middag.209 I Odlarens 

                                           
209 ”Sverges första allmänna odlaremöte: Tredje mötesdagens sammanträde”, Odlaren 1913:20. 
Lindahl var direktör på Lazarol-fabriken. 
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spalter var också dessa två olika inriktningar representerade. Å ena sidan en 
mer traditionell agrar inriktning, vilken önskade att rörelsen skulle hävda de 
självägande böndernas intressen. Carl Larsson i By var en exponent för 
dessa tankar. Å andra sidan en inriktning där man sade sig vilja se bortom 
det egna intresset, och där man satte sitt hopp till individens självreform 
framför kollektiva maktdemonstrationer. En heterogen skara människor 
med Edvard Erlandsson och Anders Larsson-Kilian i spetsen kunde räknas 
till den inriktningen. Striden mellan de två inriktningarna kom också upp till 
ytan i samband med bildandet av den nya rörelseorganisationen SDJ.  

Vad som framkommit med önskvärd tydlighet, och som är särskilt värt att 
framhålla, är att rörelsen kring Odlaren och Odlareförbundet stod mycket 
nära den georgistiska jordreformrörelsen. Ledande personer inom jord-
reformrörelsen, som Jenny Bergqvist Hansson och Johan Hansson, var med 
och startade upp Odlaren och satt i redaktionen. De stödde också tryck-
ningen av tidningen ekonomiskt. Många av de skribenter som skickade in 
artiklar och debattinlägg till Odlaren gjorde också så till jordreformrörelsens 
organ Budkavlen eller Rättsstaten. Det stannade inte vid det fysiskt konkreta, 
utan idémässig närhet fanns också. Tanken på rättens betydelse i samhället, 
avståndstagandet inför samtidens egoistiska klasskamp i kombination med 
den moraliska utopin – det rättsdemokratiska samhället – formulerades 
såväl av den georgistiska rörelsen som av rörelsen kring Odlaren. Allt detta 
gör att man kan undra om inte rörelsen kring Odlaren och Odlareförbundet 
bör betraktas som en variant av jordreformrörelsen, som ett försök att 
försvenska rörelsen och anpassa den till det svenska rurala och agrara 
sammanhanget. Den georgistiska rörelsens fall innebar också slutet för 
rörelsen kring Odlaren. Detta var en rörelse, med två inriktningar och med 
två rörelseorganisationer.  
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Kapitel 9 
 
 
 

Moderniseringskritikens stämmor 
En sammanfattande diskussion 

 
 

Det är ju en gemensam svaghet för nästan alla reformivrare att vilja sätta 
sin speciella uppgift högre än alla andra. Så gör ej blott fredsvännen, utan 
även nykterhetsvännen, djurskyddsvännen, vegetarianen; så gör en var. 
Tydligt är, att inte alla kunna ha rätt. Kanske har, när allt kommer omkring, 
ingen rätt, utan vi komma måhända sanningen närmast, när vi erkänna, att 
vår tids ideella rörelser är av samma vikt. De äro alla behövliga; de äro var 
för sig tvungna fram genom stora brister i människonaturen och samhälls-
livet och syfta alla i sista instans mot samma mål.1 

 
Enligt Johan Hansson hade samtidens olika reformrörelser en gemensam 
kärna. Alla var de framsprungna ur känslan av frustration inför den 
mänskliga naturens ofullkomlighet och alla ville de ge sitt bidrag till att 
åtgärda dessa brister. Hansson fångar med citatet rörelsernas essens, för 
precis på detta sätt måste de fyra rörelser uppfattas som uppmärksammats i 
denna studie. De utgjorde nämligen stämmor i det svenska sekelskiftets 
moderniseringskritik. 

Den georgistiska jordreformrörelsen strävade efter att politisera moderni-
seringskritiken. Den sökte påverka det nationella politiska systemet och 
rörelsen riktade sin uppmärksamhet mot vänsterpartierna samt mot enskilda 
riksdagsmän. I det stora hela misslyckades dessa ansträngningar vilket reser 
frågan om det är möjligt att framgångsrikt politisera denna typ av kritik utan 
att den riskerar att förlora sitt innersta väsen. 

Ungdomsrörelsen i Värmland var inte i samma utsträckning politiskt 
orienterad. Det var en rörelse som tog sikte på landets framtid – ungdomen 
– och som önskade bidra till att stärka den regionala identiteten. Rörelsen 
var även en del i födelsen av en ny folklig nationalism. I blickfånget för 
rörelsens ledande fanns detta att vara ungdom och värmlänning i något som 
uppfattades som en omvälvande tid.  

Den vegetariska rörelsen såg det som sin uppgift att förmå människorna 
att leva ett annat och sundare liv. Reflekterad självreform utgjorde målet, 
medan det samhälleliga perspektivet var mer avlägset i rörelsens mission. 
                                           
1 Hansson, Krigen och pengarnas världskamp, s. 13. 
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Rörelsen kring tidningen Odlaren stod jordreformrörelsen nära. Den blev 
dock framförallt en kulturell och facklig rörelse. Dess idé var att genom 
utbildning och etisk förfining av de jordbrukande göra småbruket till sam-
hällets ekonomiska bas. Rörelsen reste sig sålunda till försvar för en mer 
agrart och ruralt präglad tillvaro, syftande till att etablera småbrukarhemmet 
i samhället. 

Detta var bara fyra rörelser i mängden. En rad andra liknande reform-
rörelser uppstod vid samma tid, som till exempel naturskyddsrörelsen, djur-
skyddsrörelsen, hembygdsrörelsen och koloniträdgårdsrörelsen. Idéhistori-
kern Inga Sanner har tidigare noterat att det var vanligt att man var 
anhängare av olika rörelser.2 Detta är något som inte nog kan framhållas 
samtidigt som det kan tyckas vara en truism. Hyllande av den egna regionen, 
som till exempel Värmland, står ju inte på något sätt i motsats till idén om 
småbruket och dess roll i samhället, kravet på jordvärdeavgiftens införande 
eller att vara praktiserande vegetarian. Tvärt om, dessa tankar skulle alla 
kunna utgöra olika aspekter på en människas liv. Därför är det inte heller 
märkligt att makarna Hansson kom att engagera sig i så många olika rörelser 
samtidigt. Allt hängde ju ändå samman.  

De undersökta rörelserna bildade en rörelsefamilj. Med rörelsefamilj avses 
att de rörelser som samverkar utgår från en gemensam nämnare eller 
rörelseideologisk kärna. I detta fall utgjorde idén om det naturenliga lev-
nadssättet en central del av denna rörelsefamiljideologi. Varje rörelse ägde 
dock sin egen specifika inriktning. De ”ramade” in, eller framställde 
samtidens problem, på sitt eget vis och lanserade egna lösningar på dessa 
problem. Att personer kan vara medlemmar i olika rörelser och organisa-
tioner samtidigt är inget okänt fenomen.3 Sett i ett rörelsefamiljperspektiv 
framstår ett korsvis anhängar- och medlemskap som naturligt. Rimligen 
borde rörelser ingående i samma rörelsefamilj samspela med varandra på så 
sätt att innehållet och inriktningen i en rörelse påverkar andra rörelser i 
familjen. I förlängningen, där starka band upprättats mellan de olika rörel-
serna och organisationerna, kan en arbetsfördelning växa fram inom 
rörelsefamiljen. Antydan till detta har också skymtats i denna studie.4  

De fyra rörelser som analyserats bör sättas in i ett större rörelsesamman-
hang. De olika rörelsernas interaktion med samtidens stora folkrörelser har 
                                           
2 Sanner, Att älska sin nästa såsom sig själv. Craig Calhoun menar att detta också var fallet under det 
tidiga 1800-talet i USA. Se Calhoun. 
3 Om diskussionen kring rörelsefamilj, se della Porta & Diani, s. 148. I den svenska folkrörelse-
forskningen har korsmedlemskap mellan olika folkrörelser uppmärksammats. Sven Lundkvist, 
Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920 (Uppsala, 1977) s. 203 f. 
4 I diskussionen som fördes i samband med Odlareförbundets bildande framhölls att 
jordvärdereformen inte borde finnas med på programmet eftersom dessa strävanden redan hade 
sin organisation. Se Karl Bondesson, ”Jordvärdefrågan och jordbrukarna”, Odlaren 1913:16. 
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varit ett återkommande tema i studien, inte minst i diskussionen kring den 
svenska georgistiska rörelsen. Ledande georgister interagerade hela tiden 
med nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Dessa rörelser fungerade som 
arenor vilka adresserades eftersom där fanns potentiella anhängare och 
medlemmar, men också kanaler in till de beslutsfattande institutionerna. 
Själv påverkades den georgistiska rörelsen i väsentlig grad av denna inter-
aktion, medan de georgistiska avtrycken på arbetarrörelsen och nykterhets-
rörelsen är svårare att upptäcka. Men bara det faktum att jordvärdereformen 
kom upp till diskussion och vann stöd inom delar av dessa rörelser kan i 
generösa termer tolkas som en form av påverkan. 
 
 
Modern iser ingskr i t ikens  kärna  
 
Innan resonemanget förs vidare till att just uppmärksamma den gemen-
samma rörelseideologiska nämnaren finns anledning att rekapitulera något 
av det som sagts om rörelsernas uppkomst.  

I kapitel 1 relaterades rörelserna till omvandlingen av det svenska 
samhället, vilken accelererade under 1800-talets senare del. Med markna-
dens utvidgning flätades regioner samman. Järnvägar och det ökade tid-
ningsläsandet förde människorna närmare varandra. Resultatet blev en ökad 
kulturell homogenisering där de gamla kulturella mönstren började blekna 
och ersättas av nya moderna mönster. Grupper på landsbygden, men också 
vissa kretsar i staden vände sig mot denna utveckling.  

Det framhölls också att det inte var tillräckligt att hänvisa till internt 
svenska faktorer när man vill förklara uppkomsten av moderniserings-
kritiken och kanaliseringen i sociala rörelser som den kom att få. Rörelserna 
var en internationell företeelse, som hörde de industrialiserade länderna till. 
I flera fall var det föreställningen om att utvecklingstendenser i andra länder 
skulle sprida sig till Sverige som låg bakom rörelsernas uppkomst. Det har i 
denna studie framkommit hur kraftigt influerade de svenska rörelserna var 
av sina utländska föregångare. I exemplet med den georgistiska jordreform-
rörelsen var detta faktiskt ett av de mer framträdande dragen. Rörelsen 
hämtade mycket inspiration från den danska broderrörelsen. Johan Hansson 
använde själv gärna och ofta de utländska exemplen för att visa på kraften 
hos de egna idéerna. Under sina upprepade utlandsresor hade han också 
utvecklat kontakter med företrädare för jordreformrörelsen i andra länder. 
Diffusion är således en viktig aspekt att ta hänsyn till när dessa rörelsers 
uppkomst och utveckling i stort skall belysas. 
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R ö r e l s e r n a s  c i v i l i s a t i o n s k r i t i s k a  u t g å n g s p u n k t e r  
 
I forskningen kring kritiken av det framväxande moderna industrisamhället 
har vurmen för småbruket, hembygden och hemmet varit ett åter-
kommande tema. Det har allmänt talats om att en hemideologi var vitt 
utbredd i Sverige kring sekelskiftet 1900.5 De fyra rörelser som varit objekt 
för denna studie förvaltade hemideologin, om än de även lyfte blicken för 
att säga något om hur hela samhället borde vara organiserat och inte bara 
livet för den enskilda familjen. Hemideologin utgjorde en del av moderni-
seringskritikens civilisationskritiska dimension. Här skall dock försök göras 
att närmare ringa in en gemensam kärna i rörelsernas civilisationskritiska 
position. 

Balans, eller egentligen brist på balans, låg bakom de problem som fanns i 
samhället, framhölls av rörelserna. Stad och land måste vägas mot varandra 
eftersom det fanns en ömsesidighet mellan dem. Rörelserna var alltså inte 
motståndare till städerna i sig eller till varje form av industriell produktion. 
Vad de motsatte sig var att utvecklingen blivit så ensidig och att jordbruket 
hamnat i skymundan. Småbrukaren på landsbygden och arbetaren i staden 
utgjorde tillsammans den arbetande gruppen i samhället och man återkom 
hela tiden till de två gruppernas gemensamma intressen. Arbetaren utgjorde 
därmed inte ett hot. Hos dessa rörelser visades också, politiskt sett, en stor 
öppenhet vänster ut. Det fanns en stor förståelse för det socialistiska 
perspektivet, vilket i många fall till och med bejakades. Detta trots att rörel-
sernas ledande personer i flera fall hade förankring inom det liberala lägret 
och inom Frisinnade Landsföreningen. Denna politiska profil skilde dessa 
rörelser från andra samtida moderniseringskritiska traditioner av vilka 
socialismen och arbetaren ofta betraktades som samtidens mörka krafter.6  

Rörelserna bar på en fysiokratisk förförståelse. Därför var det viktigt för 
dem att ett stabilt utbyte utvecklades mellan stad och land. Det gick helt 
enkelt inte att överge landsbygden och att lägga jorden i träda eftersom det 
var denna som utgjorde källan till allt värde i samhället. Jorden och övriga 
naturresurser betraktades som samhällets gemensamma kapital och borde 
därför förvaltas på bästa sätt. Ur detta följde en positiv syn på jordbruket. 
Framtidens Sverige var för rörelserna ett småbrukarland. Rörelserna för-
enades också i uppfattningen att livet som småbrukare ägde en positiv 
inverkan på personligheten. I rörelsetexterna trädde småbrukaren fram som 
ärlig, allsidig och självständig, van att fatta egna beslut. Småbruket ansågs 
dessutom som hälsosamt eftersom det erbjöd en tillvaro närmare naturen.  

                                           
5 Se Björck; Edling, Det fosterländska hemmet. 
6 Edling, Det fosterländska hemmet, s. 95-104. 
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Allt detta; den upplevda obalansen mellan stad och land, samhällets och 
individens beroende av naturen samt den positiva synen på småbruket och 
dess roll i samhället, leder vidare till idén om det naturenliga levnadssättet 
som kan sägas utgöra kärnan i rörelsernas civilisationskritiska position, och 
som återfinns i mer eller mindre koncentrerad form hos samtliga rörelser. 
Denna idé utgör den minsta gemensamma nämnaren.  
 
 
K u l t u r k r i t i k e n  h o s  r ö r e l s e r n a  
 
Effekten av att det civilisationskritiska perspektivet fått dominera i tidigare 
forskning är att nyanserna i det svenska sekelskiftets moderniseringskritik 
inte har blivit tydliga.7 Den icke-naturorienterade moderniseringskritiken – 
kulturkritiken – har inte lyfts fram i önskvärd utsträckning. Därför har det 
setts som en viktig uppgift att här rikta ljuset mot denna dimension. Men 
inte bara för att det har varit en bortglömd aspekt av den svenska forsk-
ningen utan också för att det var denna som gav rörelserna dess särskilda 
profil. Man beskrev sin egen samtid som en allas kamp mot alla, där 
egoistiskt definierade materiella intressen styrde. Det var som om ett krig 
pågick ute i samhället. De intresseorganiserade och maktorienterade par-
tiernas dominans inom det politiska systemet var ett exempel på detta. 
Rörelserna var fräna motståndare till den klasskamp som de hävdade att 
såväl företrädare för arbetarklassen som gruppen kapitalister bedrev. I 
denna situation skissade de på en moralisk utopi där en harmoni mellan 
individerna hade etablerats. Den moraliska utopin skulle dock inte av sig 
självt, närmast automatiskt, följa med en flytt ut på landsbygden, om än det 
skulle underlätta. Istället behövde individen med dess personlighet förfinas, 
skolas och kanske disciplineras, något som kunde ske genom självreform. 
Omstöpningen av den egna personen, som var startpunkten för samhälls-
förvandlingen, hade man själv ansvar för. Denna förändringsprocess var 
långsiktig. Revolution utgjorde inget alternativ för rörelserna, utan de 
önskade istället gradvisa reformer. Något som också framträder som ett 
karakteristiskt drag i rörelsernas kulturkritik är att de betraktade rela-
tionernas mikro och makro som analoga. Individen var i sig själv ett litet 
samhälle. Den sociala enheten, familjen, fick fungera som förebild för hur 
relationerna skulle vara utformade i den stora familjen, samhället. Eftersom 
kollektivet närmast var en avspegling av de ingående individerna fanns det 
heller ingen motsättning i att transformationen av samhället skulle ta sitt 

                                           
7 Jämför Björck; Sundin, ”Ljus och jord!”; Sörlin, Framtidslandet; Paulsson; Toler; Edling, Det 
fosterländska hemmet. 
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avstamp i reformeringen av individen. En annan konsekvens av detta 
synsätt var att man uppfattade det som om samma regler, reglerande de 
sociala relationerna, gällde på såväl individuell som på kollektiv nivå. Vissa 
förhållanden var i den meningen ”eviga”. Rättvisa var rättvisa oavsett tid 
och rum. 

Kulturkritiken var som anförts inte naturorienterad. Det bör dock på-
pekas att det fanns en spänning mellan natur och kultur i rörelsernas kultur-
kritik. Upplysning skulle ge incitament för människan att bygga upp ett mer 
harmoniskt tillstånd och etiken beskrevs som lika självklar som enkel. Det 
var som om det gällde att fånga naturen inom människan, vilket lät sig göras 
genom att stärka individens kulturella medvetenhet och skolning. 
 
 
C i v i l i s a t i o n s -  o c h  k u l t u r k r i t i k e n s  s a m s p e l  
 
En av poängerna med att på en analytisk nivå skilja mellan kultur- 
respektive civilisationskritik är att de kunde ställa olika krav på rörelsen. 
Visst skulle politiskt konkreta reformer, som skolväsendets utveckling eller 
stöd åt bildningsverksamheten, göra sitt. Men när förändringarna lokali-
serades till individen och framstod som ett personligt projekt var statens 
möjligheter att påverka andra än när det gällde delar av de civilisa-
tionskritiska uttrycken.8 En kulturinriktad rörelse behövde inte vara lika 
uttalat politisk. Här handlade det ju om personlig utveckling snarare än om 
att påverka staten att agera i enskilda frågor. För rörelsens del innebar detta 
att man i mindre utsträckning var tvungen att söka samordning i syfte att 
åstadkomma gemensamma aktioner. Rörelseorganisationens roll i en sådan 
rörelse var därför inte lika framträdande, varför den också var svårare att 
avgränsa. Kanske var det just detta som blev fallet med Odlareförbundet. 
För denna rörelse var kulturkritiken central, som när man uppmärk-
sammade behovet av småbrukarens etiska utveckling. Den fackliga inrikt-
ning som rörelsen också hade satte även den individen i centrum. I denna 
situation var inte organiseringen en omistlig del för att åstadkomma de öns-
kvärda förändringarna av samhället. Detta kunde den enskilde småbrukaren 
själv ta initiativ till utan att ha löst medlemskap i någon organisation. 
Kanske har man här lokaliserat en viktig anledning till att Odlareförbundet 
hade svårt att få medlemmar och att bilda lokalavdelningar. Detta skulle i så 

                                           
8 Givetvis kan man tänka sig enskilda initiativ i civilisationskritisk anda, vilket egnahemsrörelsen 
var ett exempel på. Deltagande i denna var dock endast möjligt för dem som hade vissa ekono-
miska förutsättningar. Vegetarianismen är det tydligaste exemplet på en individuellt inriktad civi-
lisationskritik. 
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fall ha varit en organisation som inte var nödvändig för att värna de värden 
som rörelsen representerade. 

En rörelse kan också pendla mellan de två typerna av kritik. För den 
georgistiska jordreformrörelsens del är det möjligt att notera en övergång 
från civilisationskritik till kulturkritik. En förändring som säkert i stor 
utsträckning kan förklaras av den världspolitiska utvecklingen, men som 
också kan ses i ljuset av resonemanget ovan. I takt med att rörelsen och dess 
rörelseorganisation, trots ihärdiga försök, misslyckades med att vinna gehör 
för sina krav på politiska reformer kom den kulturkritiska dimensionen att 
lyftas fram.9 Den var ju inte lika beroende av politiska framgångar. Arbetet 
med att börja förvandla den egna individen till rättsdemokrat, för att sedan 
tillsammans med andra rättsdemokrater inrätta det rättsdemokratiska 
samhället, kunde inledas direkt. På samma sätt som man från en dag till en 
annan kunde besluta sig för att ta upp det naturenliga levnadssättet genom 
att gå över till vegetarisk kosthållning. Det fanns inget krav på breda och 
folkligt förankrade reformer, vilka skulle drivas igenom det politiska 
systemet. 

Svårigheten att politisera moderniseringskritik kan relateras till de tankar 
som bland andra Inga Sanner utvecklat kring de utopiska uttryckens för-
ändring omkring sekelskiftet 1900. Sanner menar att utopin vid denna tid 
bytte det yttre samhälleliga rummet mot ett inre psykologiskt rum. Anled-
ningen till att den politiska utopin inte längre var lika dominerande var inte 
endast världskriget utan också att den praktiska politiken började få tydliga 
utopiska inslag under mellankrigstiden.10 En tolkning skulle kunna vara att 
det inte längre fanns utrymme för politiska utopier. Att den kulturkritiska 
dimensionen hos den georgistiska jordreformrörelsen blev så tydlig kan vara 
ett uttryck för den av Sanner tecknade utvecklingen. Rörelsens krav på indi-
videns social-etiska skolning var inte ett självändamål, utan bara ett led på 
vägen mot det rättsdemokratiska samhället. Det samhälleliga perspektivet 
försvann alltså aldrig, men individen och det privata blev i än större 
utsträckning ansatspunkten för förändringen av samhället. Om fokus lades 
på självreform innebar det att man undslapp konkurrens från samtidens 
stora sociala rörelser som var mer utpräglat ekonomiskt och politiskt 
inriktade. Det är signifikativt att den vegetariska rörelsen, som lade mest 
vikt vid självreform, också var den rörelse som överlevde. Kombinationen 

                                           
9 Paradoxalt nog erhöll den svenska georgistiska rörelsen genom reorganiseringen 1914 ett mer 
konkret, vad det sägs, politiskt program. Men detta program fanns mest på papperet, arbetet med 
att genomdriva politiska reformer hade då mer eller mindre upphört. 
10 Inga Sanner, ”Ebba Paulis utopiska rum”, Lychnos: Årsbok för idéhistoria och vetenskapshistoria, 
2000, s. 112 f. Se också dens., ”New Age, en historia om kärlek”, Res Publica: Östlings bokförlag 
Symposions teoretiska och litterära tidskrift, 40, 1998, s. 129 f. 
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vegetarian-socialdemokrat var möjlig eftersom rörelserna i mycket rörde sig 
på olika plan. Svårare var det däremot att var georgist och socialdemokrat 
samtidigt. 
 
 
Den eko log iska  gemenskapen 
 
Moderniseringskritikens två former – civilisationskritik och kulturkritik – 
har i textanalysen länkats ned till begreppen pastoralt ideal respektive 
moralisk utopi. Uppenbart är att rörelsernas pastorala ideal och moraliska 
utopi förankrades i en strävan efter att upprätta en ny gemenskap för 
individen och att i grunden förändra samhället. Det finns all anledning att 
försöka placera in de här undersökta moderniseringskritiska rörelserna i ett 
större idémässigt sammanhang. Ett sådant kan erhållas av den amerikanske 
sociologen Robert Nisbet, vilken menar att det genom historien funnits 
många olika och konkurrerande gemenskaphetsidéer. En av dessa är den 
som han benämner ekologisk gemenskap (ecological community).  

Denna ekologiska gemenskap innehåller fem element.11 Naturlighet är ett 
av dem. Det naturliga är alltid bättre än det artificiella, vilket är ett sätt att ta 
avstånd från varje typ av övercivilisation. Det större samhället betecknas 
nämligen som korrumperat och påstås verka degenererande. Livets väv, 
vilket pekar mot medvetenheten om att allt liv hänger samman, är ett annat. 
Kooperation utgör ett tredje element. Kritik riktas mot den giriga marknads-
kapitalismen och alternativet är således kooperation. Det fjärde elementet i 
den ekologiska gemenskapen handlar om frivillig sammanslutning, det vill 
säga att samhället skall hållas samman av frivilligt agerade individer och inte 
genom tvingande strukturer. Enkelhet, att saker som skolan, maten och 
kläderna skall vara enkla av den självklara anledningen att naturen är enkel, 
är det femte elementet i den ekologiska gemenskapen.  

Detta är en gemenskaphetstanke som enligt Nisbet bland annat hade sina 
historiska rötter i klosterväsendet, hos författaren till boken Utopia Thomas 
Moore, 1800-talets alternativa bosättningar samt den anarkistiska traditionen 
under samma århundrade.12  

Den ekologiska gemenskapen fångar i mycket upp de uppfattningar kring 
gemenskapens utformning som återfanns hos de fyra rörelser som analyse-
rats i denna undersökning. Hos dem fanns tanken på att dra sig tillbaka från 
den rådande civilisationen för att få möjlighet att börja om på nytt. Detta 

                                           
11 Robert Nisbet, The Social Philosophers: Community and Conflict in Western Thought (London, 1974)     
s. 326-382.  
12 Ibid., s. 326. 
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var en dimension i rörelsernas pastorala framtidsbilder, i trädgårdsstaden, i 
de alternativa bosättningarna samt hos landsbygdens småbrukarhem. Livets 
väv som ett element i den ekologiska gemenskapen var något som uttrycktes 
mer sällan av rörelserna. Men vitt tolkat kan rörelsernas fysiokratiska 
utgångspunkt ses som uttryck för tanken på organismers ömsesidiga 
beroende. Den pekade i vilket fall på människans och samhällets beroende 
av naturresurser. Det var ju på dessa samhället kunde byggas och den 
fysiokratiska hållningen bör därför ha borgat för ett mer uthålligt natur-
umgänge. I något fall skymtades också en medvetenhet om naturens skörhet 
hos rörelsernas ledande företrädare. 

Kritiken mot det sätt varpå den samtida marknadsekonomin fungerade 
gav rum för kooperation, som i detta sammanhang framstod som ett efter-
strävansvärt alternativ. Kooperation var frivillig. Den tvingade inte in 
individen i strukturer som den själv inte önskade ingå i. Kooperation var 
också demokratisk, på så sätt att varje medverkande individ hade samma 
rättigheter och skyldigheter. Den georgistiska rörelsen hade främjandet av 
kooperativ verksamhet som en av sina främsta programpunkter. 

Rörelserna såg det goda i det enkla och rena. Rättvisan var enkel och 
naturlig. De regler som styrde relationer mellan individer, men också mellan 
individer och stat, skulle vara nakna och rena. På så sätt skapades ett mer 
överblickbart samhälle. Följaktligen kunde en federalistisk samhällsbyggnad 
anas i det småbrukarhem som återfanns hos såväl den vegetariska rörelsen 
som rörelsen kring tidningen Odlaren. I den georgistiska rörelsens alternativa 
bosättningar och trädgårdsstad var inte detta en antydan utan en egen 
dimension. Det påpekades att dessa små samhällen, som kunde ses som 
modeller för framtidens samhällen, var verkligt demokratiska. Där ägde 
människan inte endast formella möjligheter att påverka maktutövandet i 
samhället utan dessa var i högsta grad reella. 

Naturen var således ett ideal att eftersträva för rörelserna. Vid tillfällen var 
emellertid en fördjupning av människans kultur förutsättningen för att ett 
sådant tillstånd skulle kunna inrättas. 
 
 
I  e t t  in ternat ione l l t  sammanhang 
 
I en internationell jämförelse låg den svenska kritiken, så som den uttrycktes 
i denna studies fyra moderniseringskritiska rörelser, mycket i linje med 
motsvarande rörelsers ställningstaganden i andra länder. Vad som emellertid 
kan sägas är att de svenska rörelserna var mer agrart inriktade än till 
exempel rörelserna i Tyskland. Kanske var det så att återflyttning till 
landsbygden betraktades som ett naturligt och enkelt steg att ta i Sverige 
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eftersom kunskapen om och erfarenhet av livet på landet var allmänt spridd 
i det svenska ännu inte helt industrialiserade samhället. I det urbaniserade 
Tyskland upplevdes däremot inte småbruket som ett realistiskt alternativ.13 
Där saknades också en småbrukarrörelse av det slag som fanns i Sverige.14  

Tyvärr är det svårt att uttala sig om vilka medlemmar de här aktuella 
rörelserna fick och om de svenska rörelserna i det avseendet skilde sig från 
sina europeiska broderrörelser. Ungdomsrörelsen i Värmland kom egent-
ligen inte att organiseras på det sättet och något medlemsmaterial finns inte 
bevarat från vare sig jordreformrörelsen eller rörelsen kring Odlaren. Men 
utifrån Svenska vegetariska föreningens medlemsmatrikel kan man even-
tuellt sluta sig till att rörelserna i Sverige följde det utländska mönstret, men 
med mindre variationer. Den typiske medlemmen var en man boende i 
staden och verksam som tjänsteman. Andelen kvinnor var dock större i 
Svenska vegetariska föreningen än i dess tyska motsvarighet. 

Det har vid flera tillfällen framkommit att de svenska rörelserna hämtade 
mycket av sin inspiration från andra länders rörelser, som från England, 
Tyskland och Amerika. Man får heller inte glömma bort att rörelser i de 
övriga nordiska länderna var viktiga som inspiratörer. Den värmländska 
ungdomsrörelsen refererade till den norska ungdomsrörelsen och den 
svenska georgistiska rörelsen hade ju en nära relation till sin broderrörelse i 
Danmark. 
 
 
Fyra  röre lser  i  jämföre lse  
 
En del i forskningsuppgiften var att försöka nyansera bilden av sekelskiftets 
moderniseringskritik. Detta låter sig göras genom att diskutera rörelserna 
utifrån de tre problemområden som utkristalliserades i det andra teoretiska 
kapitlet. 

Organisatoriskt sett utnyttjade rörelserna mer eller mindre framgångsrikt 
tidigare existerande organisatoriska nätverk som mobiliseringsstrukturer. 

                                           
13 Ett uttryck för detta var ju som påpekats att den ekonomiska basen för de alternativa bosätt-
ningar som grundades i Tyskland omkring sekelskiftet inte alltid var jordbruket. Istället var det 
vanligt att man ville finna sin försörjning i någon typ av konstnärlig verksamhet. Se s. 133. 
14 Anledningen till detta var enligt Hans-Jürgen Puhle den agrara sektorns sammansättning. De 
mindre jordbrukare som fanns i Tyskland (de var särskilt framträdande i Bayern) var enligt 
honom alldeles för improduktiva och omoderna för att kunna utgöra basen för en livskraftig 
småbrukarrörelse. Till detta skall läggas att vänsterpartierna, som liberaler och socialdemokrater, i 
praktiken ägnade mycket lite intresse åt jordbruket. Resultatet blev att bönderna drevs höger ut 
politiskt sett och att den tyska vänsterliberalismen och socialismen förblev ett stadsfenomen. 
Hans-Jürgen Puhle, Politische Agrarbewegungen in kapitalistischen Industriegesellschaft: Deutschland, USA 
und Frankreich im 20. Jahrhundert (Göttingen, 1975) s. 33, 35 f. 
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Den värmländska ungdomsrörelsen var så hårt knuten till IOGT att man 
kan tveka inför att beteckna den som en autonom rörelse. Den vegetariska 
rörelsen, organiserad i Svenska vegetariska föreningen, lyckades bäst på 
denna punkt, då föreningen i samtiden framstod som en självklar efter-
följare till de organisationer som tidigare funnits på området. Odlareför-
bundet var däremot ett exempel på det omvända, det vill säga att det inte 
alltid är positivt att förknippas med andra organisationer och rörelser. 
Företrädare för Odlareförbundet påpekade att de upplevde det som om 
relationen till den georgistiska jordreformrörelsen försvårade deras mobili-
seringsarbete. Jordreformrörelsen i sin tur avstod inledningsvis från att 
grunda lokala organisationer, för att istället verka genom nykterhetsrörelsens 
och arbetarrörelsens organisatoriska nät. Detta visade sig dock vara en svår 
och egentligen inte alls framkomlig väg att gå varför man till slut enades om 
att försöka bygga upp en lokalt förgrenad organisation. Men då var det för 
sent. Luften hade redan gått ur rörelsen. 

Ett andra problemområde har varit rörelseideologin. Detta har operatio-
naliserats genom att de ledandes strävan att fånga en kollektiv identitet har 
lyfts fram, liksom deras bilder av historien, samtiden och framtiden samt 
tankarna om hur denna eftersträvansvärda framtid skulle kunna åstad-
kommas.  

Svårigheter att klart bestämma rörelsens målgrupp, att ringa in ett vi 
omkring vilket en kollektiv identitet kunde börja byggas, var något som den 
svenska georgismen hade gemensamt med rörelsen som organiserades kring 
tidningen Odlaren. Ungdomsrörelsen och den vegetariska rörelsen ägde 
däremot vi:n som var tydliga och konkreta. Den värmländska ungdoms-
rörelsen skulle mobilisera människor utifrån så klara kriterier som ålder och 
gemensam regional härkomst. En förenande upplevelse av hur det var att 
leva som vegetarian var även det något synnerligen påtagligt. Man kan 
spekulera i om det liberaler inte just var den kollektiva identiteten som låg 
bakom dessa rörelsers styrka. Källmaterialet har dock inte möjliggjort en 
djupare analys i denna fråga. Men faktum är att identiteten, som ungdom 
och vegetarian, utgjorde centrala delar av respektive rörelses projekt, så som 
det framställdes av dess ledande personer.  

Det historiska perspektivet återfanns hos samtliga rörelser. Tydligast 
framträdde det dock hos den värmländska ungdomsrörelsen och hos 
rörelsen kring Odlaren. Det var också dessa två rörelser som ägnade störst 
uppmärksamhet åt de rön som berättade att den tidigare agrara och rurala 
livsstilen höll på att försvinna. Det historiska förloppet tecknades på ett lik-
artat sätt. Det var kapitalismens och marknadens gradvisa utbredning under 
1800-talet som låg bakom de problem man kunde notera i det samtida 
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samhället. Penningekonomin hade ersatt den gamla självhushållande eko-
nomin och med den hade nya vanor och värderingar följt.  

I studien har det framkommit att rörelsernas ambition inte var att full-
ständigt återskapa det samhälle som i så många avseenden övergivits. Det 
blickades hela tiden framåt samtidigt som man inte ville riskera att förlora 
sig i det nya. I rörelsernas visioner smältes, utifrån en idé om samtiden, 
historien och framtiden samman. Där förenades det bästa ur dessa världar. 
En kanske inte så förvånande reflektion man kan göra är således att 
historien användes för att legitimera rörelsens existens, projekt och vision.  

Uppfattningen om den egna tiden var samstämmig. Det var en brytnings-
tid. Ord som ”nervös” användes för att fånga den anda som sades genom-
syra samhället. Väl förankrade i dåtidens hemideologi lyfte rörelserna fram 
småbrukarhemmet, eller kanske egentligen småbrukarsamhället, som det 
pastorala idealet och visionen av det framtida samhället. Infärgningen av 
den hemideologiska idén var dock olika stark. Tydligast framträdde den hos 
rörelsen kring tidningen Odlaren, men också hos den värmländska ungdoms-
rörelsen. Den georgistiska jordreformrörelsen lade däremot större vikt vid 
det samhälleliga perspektivet och uppmärksammade särskilt relationen 
mellan stad och land. Som en följd av detta fann det pastorala idealet bland 
annat sitt uttryck i trädgårdsstaden. Den vegetariska rörelsen hade en något 
annan inriktning. Visst existerade det en samhällelig vision hos rörelsen. 
Men framförallt gavs det pastorala en individuell utformning, där den fanns 
hos individen i skepnad av det naturenliga levnadssättet. 

Den moraliska utopin, som skall ses som den kulturkritiska visionen, åter-
fanns främst hos ungdomsrörelsen i Värmland, den georgistiska jordreform-
rörelsen samt rörelsen kring Odlaren. De två sistnämnda rörelserna stod 
överhuvudtaget varandra nära, vilket bland annat framkom i tankarna om 
det framtida samhället, som de i mycket delade. Båda pekade på det 
rättsdemokratiska samhället som den moraliska utopin och detta var ett 
samhälle där man älskade sin nästa så som sig själv. Hos den vegetariska 
rörelsen återfann man inte lika tydligt en moralisk utopi, de kulturkritiska 
dragen var istället till stora delar integrerade i den pastorala visionen. Detta 
är ett viktigt klargörande eftersom det således inte automatiskt innebar att 
det pastorala idealet övergavs när den moraliska utopin gavs större 
utrymme, som hos den svenska georgismen. Det handlade istället om att 
andra drag än de pastorala hos det framtida idealsamhället betonades. De 
två typerna av visioner är komplementära och pekar mot en helhet.  

Rörelsernas visioner konkretiserades i bilder som angav riktningen för 
strävandena. Dessa bilder var konstruktioner, gjorda av rörelsens ledande 
personer, där problemen i samtiden ställdes på sin spets och konfronterades 
med de möjligheter till förändring som rörelsen sade sig vara bärare av. 
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Syftet med dessa bilder, som jordreformrörelsens kolonier och trädgårds-
städer, var att fungera mobiliserande. Med tanke på de svårigheter rörelserna 
hade att vinna anhängare och medlemmar kan man hävda att man inte 
lyckades särskilt väl. Själva lade rörelserna, som den georgistiska rörelsen 
och rörelsen kring Odlaren, mycket av skulden för de egna tillkorta-
kommandena på motrörelserna. Man hävdade att dessa hade lyckats proji-
cera en så starkt negativ bild av rörelsen och dess projekt att rörelsens egen 
vision neutraliserades. 

Rörelsernas mening kring hur den egna visionen skulle realiseras har varit 
ett återkommande tema i undersökningen. Inledningsvis skissades på två 
centrala reformvägar, där den ena tog sikte på den institutionella makten för 
att den vägen förändra samhället, medan den andra tvärtom ville börja 
förändringen av samhället i det lilla, med individen. Men det var aldrig 
frågan om ett antingen eller, utan snarare om var tyngdpunkten skulle ligga. 
En individuell förändringsstrategi spelade för dessa, i huvudsak kultur-
orienterade rörelser, en särskild roll. Intresset för en så kallad maktorien-
terad förändringsstrategi fanns där emellertid hela tiden.  

Den vegetariska rörelsen var tydligt inriktad på en individuell förändrings-
strategi. För rörelsen var detta egentligen den enda sättet att åstadkomma 
samhällsförändring. Ovan påpekades att den svenska georgismens samtids-
kritik i någon mån svängde från civilisationskritik till kulturkritik vid 1910-
talets inledning. Detta påverkade också rörelsens val av förändringsstrategi. 
Från början var man inriktad mot att påverka den institutionella makten i 
samhället. Att finna strukturella kollektiva lösningar var i detta skede det 
överordnade målet för rörelsen. Efterhand hamnande dock en mer indivi-
duellt färgad förändringsstrategi i högsätet, där behovet av individens 
skolning i social-etik betonades. Utveckling på detta område var nödvändig 
för den etiska renässans i vilken det rättsdemokratiska samhällets reali-
serande hade sin förutsättning. Rörelsen kring tidningen Odlaren och den 
värmländska ungdomsrörelsen förmedlade det folkbildningsideal som var så 
starkt förankrat i det svenska samhället vid denna tid. Föreställningen om 
folkbildning stod nära idén om självreform, en individuell förändrings-
strategi. Även folkbildning skulle i förlängningen resultera i individens 
förfining. Anknytningen till folkbildningsidealet var inte märklig eftersom 
det var ett framträdande tema hos folkrörelserna. Och det var i stor 
utsträckning erfarenheterna från just dessa som bildade grunden för arbetet 
inom rörelserna. Den absoluta majoriteten av de personer som figurerat i 
denna undersökning var till exempel aktiva inom nykterhetsrörelsen och då 
företrädesvis inom IOGT. Nykterhetsrörelsen fungerade vid 1900-talets 
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inledning som mötesplats för de olika reformrörelserna, och dess betydelse 
som bildningsrörelse har också allt mer kommit att lyftas fram.15 

Även den till synes opolitiska vegetariska rörelsen visade ett intresse för 
politiskt genomdrivna reformer. Politiken, snävt sett, var i detta fall ett sätt 
att justera de ramar inom vilka individens självreform var tänkt att äga rum. 
Rörelsernas gemensamma avståndstagande från klasskampen och vissa 
rörelsers hävdande av rätten som den samhällsreglerande principen under-
lättade inte strävandena att göra reformerna politiskt gångbara. Det visar de 
svårigheter som den politiskt inriktade jordreformrörelsen hade att närma 
sig de politiska aktörerna. I detta fall var inte endast idéerna ett problem 
utan också detta att man valde att inte bygga upp en lokal organisatorisk 
struktur. En sådan var nödvändig för att en livaktig opinion skulle födas hos 
den målgrupp man trots allt försökte ringa in. Vid en jämförelse mellan den 
svenska georgistiska jordreformrörelsen och den tyska framstår den senare 
som betydligt mer aktiv på lokalplanet. Det var också där som den tyska 
rörelsen nådde de största framgångarna.16 Detta visar hur viktigt det var att 
kunna organisera sina skaror. I Sverige saknades helt enkelt förutsätt-
ningarna för att arbeta på ett sådant sätt. En annan viktig skillnad mellan 
den tyska och svenska jordreformrörelsen, vilken kan kopplas till svårig-
heten att vinna politiskt stöd, var att den tyska rörelsen saknade en kultur-
kritisk dimension. Rörelsen i Tyskland kan uppfattas som mer pragmatisk 
och bärande på en rörelseideologi som var enklare att politisera än den 
svenska rörelsens.17 I vilket fall visar detta hur vanskligt det är att skilja orga-
nisation, rörelseideologi och förhållningssätt till politik från varandra. Allt 
flätas samman, och det finns ett mönster.  

 Av de fyra rörelserna var det den georgistiska jordreformrörelsen som 
mötte störst motstånd hos de politiska aktörerna. Dessa försökte nämligen 
stänga ute rörelsen från det politiska samtalet i riksdagen. Både liberaler och 
socialdemokrater ville motverka att rörelsen gavs tillfälle att påverka det 
egna partiets program. Rörelsen lyckades trots detta motstånd få upp sina 
frågor till diskussion i så väl riksdagen som på liberalernas landsmöte 
                                           
15 Se Ambjörnsson; Edquist; Kristina Rydbeck, Nykter Läsning: Den svenska godtemplarrörelsen och 
litteraturen 1896-1925 (Uppsala, 1995).  
16 En del i skillnaden mellan Tyskland och Sverige i detta avseende kan kopplas till den roll som 
de olika delstaterna spelade i Tyskland vid 1900-talets inledning. Det verkar också som om den 
tyska jordreformrörelsen tydligare än den svenska försökte påverka det politiska beslutsfattandet 
på kommunal nivå. I den redogörelse över den tyska jordreformrörelsens strävanden som Adolf 
Damaschke gav på de årliga förbundsdagarna 1908 pekade han på de framgångar som rörelsen 
fått på andra nivåer än den nationella. Adolf Damaschke, ”Die deutsche Bodenreformarbeit bis 
zum 1. April 1908”, Bodenreform: Deutsche Volksstimme – frei Land, 1908:9, s. 264 f. 
17 Den danska rörelsen hade också nått stora framgångar på det nationella politiska planet, vilket 
säkert utgjorde en förebild för den svenska rörelsens arbetssätt. Elvander, ”Danmarks 
Retsforbund”. 
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respektive den socialdemokratiska kongressen. Men där var det stopp. 
Tydligt är att partierna upplevde rörelsen som ett hot mot möjligheten att 
vinna anhängare bland den nya grupp landsbygdsväljare som uppstått i 
kölvattnet av demokratiseringsprocessen. Inte heller någon av de andra 
rörelserna lyckades framgångsrikt politisera sin rörelseideologi. 
 
 
Histor iens  för lorare  men f ramt idens  
v innare?  
 
I avhandlingens inledning ställdes frågan om de här analyserade rörelserna 
är att beteckna som historiens förlorare eftersom de hade svårt att bygga 
upp livskraftiga organisatoriska strukturer eller att värva många medlemmar. 
Samtidigt påpekades att organisatoriska motgångar inte nödvändigtvis 
behöver innebära att rörelserna har misslyckats. Tvärt om hävdades att 
frågan om historiens förlorare var mer komplicerad än så. 

De moderniseringskritiska rörelserna var en del av det allmänna missnöje 
som riktades mot förändringarna av det svenska samhället omkring sekel-
skiftet 1900, ett missnöje som bland annat kom till uttryck i hemideologin. 
Om man skall döma av det genomslag som denna ideologi hade i samtiden 
skulle rörelserna bara av det skälet betraktas som framgångsrika. Nu var inte 
hemideologin något exklusivt för dessa rörelser utan snarare en del av tids-
andan. Rörelserna hade därtill mer specifika mål i sina projekt, vilka gav 
dem dess särskilda karaktär. Den georgistiska jordreformrörelsen hade sin 
idé om jordreform och jordvärdeavgiftens införande. Den vegetariska 
rörelsen hade sin om att få människan att förstå att vegetarisk kost var det 
bästa för individen. Inte på något av dessa områden blev utfallet riktigt vad 
rörelserna önskat. Jordvärdeavgiften infördes inte och någon massom-
vändelse till vegetarianism blev aldrig fallet. Framgångsrika var inte heller 
den värmländska ungdomsrörelsens försök att värna en hotad livsstil eller 
insatserna som rörelsen kring Odlaren gjorde för att få småbruket att vara 
den ekonomiska, sociala och kulturella grunden för det svenska samhället. 
På en individuell nivå, för den enskilde anhängaren eller medlemmen, kunde 
däremot givetvis deltagandet i de olika rörelserna ha upplevts som något 
mycket positivt. Detta var rörelser som lyfte fram individen framför kollek-
tivet och i det avseendet kan rörelserna ha bidragit till anhängarnas och 
medlemmarnas självförverkligande. 

Om nu rörelsernas specifika projekt misslyckades, kan de då slutgiltigt 
stämplas som historiens förlorare? Återigen tvingas man deklarera: riktigt så 
enkelt är det inte. För när kan man egentligen dra streck i historien och peka 
ut vinnare och förlorare? I detta fall återuppstod rörelserna efter 50-60 år, 
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eller i alla fall ett mångförstärkt intresse för de problem som rörelserna 
uppmärksammat.  

Med det tidiga 1970-talets gröna våg återuppväcktes en bredare vurm för 
livet som jordbrukare, jordvärdeavgiften kom tillbaka i form av tanken på 
en skatteväxling, ungdomen fick ännu tydligare än tidigare symbolisera 
samhällets framtid och intresset för vegetarisk kosthållning ökade. Det 
tidiga 1900-talets rörelser skulle därmed kunna betraktas som historiska 
föregångare till 1960- och 1970-talets alternativrörelser, de som i forsknings-
sammanhang ofta går under beteckningen nya sociala rörelser.18 Detta är 
rörelser som inte heller organiseras konsekvent efter klasslinjer och för vilka 
också utvecklingen av den enskilde anhängaren eller medlemmen är viktig.19 
Till skillnad från de stora folkrörelserna, från arbetarrörelsen, frikyrko-
rörelsen och kanske framförallt nykterhetsrörelsen, har idag de perspektiv 
de moderniseringskritiska rörelserna företrädde vid 1900-talets inledning, i 
skuggan av de då starka folkrörelserna, inte samma svårigheter att vinna 
uppmärksamhet och engagemang.  

De fyra rörelserna hade en ambivalent relation till det moderna projektet. 
Eftersom de gav luft för industrikritik och utmålade staden som en 
samhällets varböld ligger det nära till hands att kort och gott karakterisera 
dem som bakåtblickande och bakåtsträvande. Men rörelserna kan inte 
stämplas som rakt igenom antimodernistiska. Snarare var de själva expo-
nenter för upplysningsprojektet. De trodde att det skulle vara möjligt att 
grunda det goda och innerliga samhället på universell basis. Deras specifika 
variant av modernitet var dock varken industriell eller urban. Inte heller ville 
de att de politiska partierna skulle få dominera det demokratiska livet. 
Rörelsernas kraft hämtades från spänningsförhållandet mellan det som 
Sven-Erik Liedman kallat den hårda respektive mjuka upplysningen. Små-
bruket lyftes mycket selektivt fram med förhoppningen att dess utbredning 
bland breda samhällslager skulle påskynda utvecklingen inom de mentala 
och kulturella sfärerna. Mer typisk för de moderniseringskritiska rörelserna 
var emellertid föreställningen om att förändringen av de grundläggande 
strukturella förhållandena i samhället var avhängig en moralisk-etisk 
utveckling på individuell och samhällelig nivå. Denna skulle förmå individen 
att förstå hur samhället egentligen borde vara organiserat och sporra 
                                           
18 Håkan Thörn, Modernitet, sociologi och sociala rörelser (Göteborg, 1997). 
19 Men om de nya sociala rörelserna i alla fall i någon utsträckning kan sägas ha historiska 
föregångare kan man diskutera vad som egentligen var nytt hos dem. Denna diskussion har i 
mycket tagit sin utgångspunkt i arbetarrörelsen som den moderna sociala rörelsen. I relation till 
denna har man tolkat de alternativa rörelser som uppstod under 1960-talet och tidigt 1970-tal 
som nya sociala rörelser. Craig Calhoun har kritiserat detta synsätt eftersom han menar att nya 
sociala rörelser, enligt de kriterier som satts upp för dessa, egentligen alltid har funnits, eller i alla 
fall sedan sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. 
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individen att tillsammans med andra förverkliga detta. Den mjuka upplys-
ningen skulle sålunda driva på moderniseringsprocessen och individen 
skulle vara förändringens bränslecell. 

Ekonomhistorikern Björn Hettne talar om utvecklingsdebattens strömfåra 
respektive kontrapunkt. Strömfåran är den gruppering som fått bestämma 
det rådande samhällets utformning. Mot denna har det alltid funnits en 
kontrapunkt som i mycket definierat sig negativt till det rådande. Den har 
stått för ett alternativ. Studiens fyra rörelser skulle kunna föras till denna 
kontrapunkt. Den georgistiska rörelsen bar på de drag som Hettne menar 
förenade dem som intog denna position.20 Rörelsen var fysiokratisk, den 
kritiserade den roll som partier spelade i politiken och hävdade att rela-
tionen i samhället, mellan individerna, men också mellan medborgare och 
stat, måste styras av klarare principer. Dessa uppfattningar fanns också hos 
de övriga rörelserna, om än inte riktigt så explicit uttryckt som hos den 
georgistiska. 

Den kritik som rörelserna riktade mot samtiden var sålunda inte unik. 
Rörelserna ingick istället i en alternativ tradition som kommit att erövra en 
allt mer framträdande roll i diskussionen kring hur framtidens samhälle 
borde vara utformat. Uppkomsten av dessa rörelser vid det svenska sekel-
skiftet 1900 säger oss att det lika lite då som nu rådde en enighet om den 
enda vägen till framtiden. För alternativets anhängare har det alltid funnits 
andra vägar att gå.  

Och tiden har kraften att göra vinnare av förlorare. 

                                           
20 Han räknade ryska narodnikerna och den moderna miljörörelsen till denna hållning. Björn 
Hettne, Strömfåra och kontrapunkt i västerländsk utvecklingsdebatt (Stockholm, 1982). 
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Culture and Nature 
Movements critical of modernization 

in Sweden 1900-1920 
 
 
The a im and po ints  o f  departure  o f  the  
s tudy  
 
This study is devoted to four minor and now generally forgotten social 
movements. The subject of the study is movements that were critical of 
modernization in Sweden at the beginning of the 20th century. These were 
movements that launched their own alternative ideas about how society 
should be organized and how people should lead their lives. The focus is on 
the people leading these movements and their work to mobilize support for 
the ideas on which they themselves thought that the organization of society 
should be based. The study starts with Jenny Bergqvist and Johan Hansson, 
two people who assumed such a role. These two have served to mirror the 
time and provide the framework for the subject of the study, without the 
account for that reason becoming biographical. 

Johan Hansson, together with his future wife, Jenny Bergqvist, was the 
driving force behind the Georgist land reform movement in Sweden from 
the first years of the 20th century until the end of the First World War. This, 
however, was not the only movement in which they were interested or in-
volved. The Hanssons also took part in the youth movement in Värmland. 
They also tried to establish a smallholder movement in which they wanted 
their land reform ideas to be given a prominent place. In addition, they were 
both vegetarians and had dealings with the early vegetarian movement in 
Sweden. This circumstance raises several questions. What was it that lay be-
hind this constellation of movements? What did land reform, a youth 
movement, vegetarianism and smallholdings have in common with each 
other? Was there a common core? Did the different movements comple-
ment each other, and in that case how? There is an implicit comparative 
approach in the study. The overall aim is to discuss the rise, development 
and decline of the movements, but also to analyse their visions of a 
different and better society, and how they thought this society should be 
brought into being. 

The four movements that are studied empirically are the land reform 
movement (mainly the Georgist part), the Värmland youth movement, the 
smallholder movement around the newspaper, Odlaren (The Cultivator), and 
the vegetarian movement in Sweden. These were movements which, with 
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one exception, neither became big nor lasted long. Neither did their striv-
ings result in any permanent organizations. The exception is the vegetarian 
movement. This is a movement which was vigorous throughout the 20th 
century and is still so today.                                 
 
 
The s t ructure  o f  the  s tudy  
 
The thesis comprises nine chapters. The first chapter indicates the study’s 
points of departure and aim. With inspiration from, among others, the 
German historian, Hans-Ulrich Wehler, modernization is regarded as a dy-
namic occurrence in which the modern did not replace the traditional in a 
wholly unequivocal way, but in which these two types of society were inter-
woven with each other. The ambition has thus been to give a more nuanced 
picture of Swedish modernization. It is the dimensions in which the move-
ments were critical of modernization that have been pointed out and ana-
lysed. The concept of modernization criticism has therefore been central to 
the study and it has been divided up into, on the one hand, nature-oriented 
criticism of civilization, and, on the other, cultural criticism that questioned 
the norms and values that were prevalent in the developing modern society. 

The second chapter is devoted to a discussion of social movements. Here 
a theoretical tool is developed with the help of which the analysis of the 
four movements can be carried out in a systematic way. Three problem ar-
eas are indicated for the empirical examination: organization, movement 
ideology and politics. 

The following chapters are devoted to an empirical examination of the 
four movements. The main emphasis of the account, however, is on the 
Georgist land reform movement, as it is this movement where Jenny 
Bergqvist and Johan Hansson are the leading people. 

In the concluding chapter, the results of the different case studies are then 
discussed and here there is also a feedback to the discussion in the intro-
ductory chapter. 
 
 
Resul ts  
 
The movements examined formed a movement family (Family Movement). 
Each movement had its specific aim. They “framed” the problems of their 
time in their own way and launched their own solutions to these problems. 
It is not an unknown phenomenon for people to be members of various 
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movements and organizations at the same time. A deeper understanding of 
this can be obtained by taking note of the existence of family movement 
ideologies, i.e. that movements which belong to the same movement family 
emanate from a common denominator or ideological core. In this case the 
idea of a way of living in accordance with nature was a central part of this 
family movement ideology. 

In an international comparison, the Swedish criticism, as expressed in the 
four movements critical of modernization in this study, was very much in 
line with the standpoints of corresponding movements in other countries. It 
can be said, however, that the Swedish movements were more agrarian in 
their approach than the movements in Germany, for example. 

Part of the research task was to try to give a more nuanced picture of the 
modernization criticism of the turn of the last century. This can be done by 
discussing the movements on the basis of the three problem areas crystal-
lized in the second chapter. 

Organizationally the movements more or less successfully used previously 
existing organizational networks as mobilization structures. The youth 
movement in Värmland was so tightly linked to the temperance movement 
(IOGT , the International Order of Good Templars) that one may hesitate 
to describe it as an autonomous movement. The vegetarian movement or-
ganized in the Swedish Vegetarian Society was the most successful in this 
respect, as the Society was regarded in its time as a natural successor to the 
organizations that had existed in the field previously. The Cultivators’ Soci-
ety, on the other hand, the organization of the movement connected with 
the newspaper Odlaren (The Cultivator), was an example of the opposite case, 
i.e. it is not always positive to be associated with other organizations and 
movements. Representatives of the Cultivators’ Society pointed out that 
they felt that their relationship to the Georgist land reform movement made 
their mobilization work more difficult. The land reform movement, in its 
turn, initially refrained from founding local organizations and instead 
worked through the organizational networks of the temperance movement 
and the labour movement. This, however, proved to be a difficult and in 
reality totally impracticable course, and therefore they finally decided to try 
to build up an organization with local branches. But by then it was too late; 
the movement had already lost steam. 

The second problem area was the movement ideology. This has been 
operationalized by focusing on the strivings of the leaders to establish a col-
lective identity and also on their pictures of history, their own time and the 
future, and on their ideas about how this desirable future could be achieved. 

The difficulty of clearly defining the movement’s target group, to ring in a 
we around which a collective identity could begin to be built, was something 
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that Swedish georgism had in common with the movement that was organ-
ized round Odlaren. The youth movement and the vegetarian movement, on 
the other hand, possessed we’s that were distinct and concrete. 

The Värmland youth movement was to mobilize people on the basis of 
such clear criteria as age and common regional extraction. A common ex-
perience of what it was like to live as a vegetarian was also something ex-
tremely tangible. It can be speculated whether it was not in fact their collec-
tive identities that were behind the strength of these movements. The 
source material does not allow a deeper analysis of this question but the fact 
is that the identities, of youth and vegetarian, were central elements of the 
projects of the respective movements, as they were described by their 
leading people. 

The historical perspective could be found in all the movements. It ap-
peared most clearly, however, in the Värmland youth movement and in the 
movement round Odlaren. It was also these two movements that devoted 
the greatest attention to the findings that reported that the earlier agrarian 
and rural life-style was disappearing. The historical course of events was 
depicted in a similar way. It was the gradual spread of capitalism and the 
market economy during the 19th century that was behind the problems that 
could be seen in contemporary society. The money economy had replaced 
the old self-supporting economy and new habits and values had come with 
it. 

Their view of their own time was unanimous. It was a time of unrest and 
upheaval. Words like nervous were used to capture the spirit that was said to 
permeate society. Well rooted in the home ideology of the time, the move-
ments presented the smallholder home, or perhaps in fact the smallholder 
society, as the pastoral ideal and the vision of the future society. The pres-
entation of the home ideology idea varied in strength however. It appeared 
most clearly in the movement round Odlaren, but it also appeared in the 
Värmland youth movement. The Georgist land reform movement, on the 
other hand, placed greater emphasis on the societal perspective and paid 
particular attention to the relationship between town and country. As a re-
sult of this, the pastoral ideal was reflected in the garden city, among other 
things. The vegetarian movement had a somewhat different approach. Of 
course there was a societal vision in the movement, but the pastoral was 
mainly given an individual design, in the shape of a way of living in accor-
dance with nature. 

The moral utopia, which should be seen as the culture-critical vision, was 
mainly to be found in the youth movement in Värmland, the Georgist land 
reform movement and the movement round Odlaren. The last two move-
ments were on the whole close to each other and this was evident in their 
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ideas about the future society, which they shared in many respects. Both 
pointed to the democratic society founded on justice as the moral utopia, 
and this was a society where you loved your neighbour like yourself. In the 
vegetarian movement there was not such a clear moral utopia: the culture-
critical features were mostly integrated into the pastoral vision. This is im-
portant because it thus does not automatically mean that the pastoral ideal 
was abandoned when the moral utopia was given greater space, as in the 
Swedish Georgism. It was instead a case of other features than the pastoral 
ones in the future ideal society being emphasized. The two types of vision 
are complementary and point towards a whole. 

The visions of the movements were concretized in pictures that indicated 
the aim of their strivings. These pictures were devised by the leading people 
in the movements, and in them the problems of the time were carried to 
extremes and confronted with the possibilities of change that the movement 
claimed to be bearers of. The purpose of these pictures, like the land reform 
movement’s alternative colonies and garden cities, was to mobilize support. 
However, considering the difficulty the movements had in winning follow-
ers and members, it can be asserted that they did not succeed particularly 
well. The movements themselves, like the Georgist movement and the 
movement round Odlaren, put much of the blame for their own shortcom-
ings on the opposing movements. They maintained that these had managed 
to project such a strongly negative picture of the movement and its projects 
that the movement’s own vision was swallowed up. 

The movements’ ideas about how their own visions should be realized 
have been a recurring theme in the study. In the introduction two central 
reform ways were outlined, where one aimed at institutional power in order 
to change society that way, while the other, on the contrary, wished to begin 
the change of society on a small scale, with the individual. However, it was 
never a question of either/or, but rather of where the emphasis should be. 
An individual change strategy played a special role for these mainly culture-
oriented movements but interest in a so-called power-oriented change strat-
egy was present all the time. 

The vegetarian movement clearly directed its energies towards an individ-
ual change strategy. For this movement this was in reality the only way of 
achieving social change. It was pointed out above that the Swedish Geor-
gism’s criticism of its time changed to some extent from criticism of civili-
zation to cultural criticism at the beginning of the second decade of the 20th 
century. This also influenced the movement’s choice of change strategy. 
From the beginning their aim was to influence institutional power in society. 
To find structural collective solutions was at this stage the principal aim of 
the movement. Gradually, however, a more individualized change strategy 
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took over, in which the need of schooling the individual in social ethics was 
stressed. Development in this area was necessary for the ethical renaissance 
which was the prerequisite for the realization of a democratic society based 
on justice. The movement round Odlaren and the Värmland youth move-
ment conveyed the educational ideal that was so strongly rooted in Swedish 
society at this time. The idea of adult and youth education and development 
was close to the idea of self-reform, an individual change strategy, and 
would in the end also result in the refinement of the individual. The linking 
to the adult and youth educational ideal was not remarkable as it was a 
prominent theme in the popular movements. And it was to a great extent 
experience of these that formed the basis for work in the movements. The 
absolute majority of the people who have figured in this study were active in 
the temperance movement, for example, particularly the IOGT (Interna-
tional Order of Good Templars). 

The third problem area concerned the relationships of the movements to 
the political system. Even the apparently non-political vegetarian movement 
showed an interest in politically generated reforms. Politics, narrowly de-
fined, was in this case a way of adjusting the framework within which the 
individual’s self-reform was intended to take place. The movements’ 
common dissociation from the class war and the arguments of certain 
movements that justice should be the principle that governs society did not 
facilitate their endeavours to make the reforms politically viable. This is 
shown by the difficulty experienced by the politically aimed land reform 
movement in approaching the political actors. In this case it was not only 
the ideas that were a problem but also the fact that they had chosen not to 
build up a local organizational structure. Such a structure was necessary to 
create active opinion in the target group that they were after all trying to 
ring in. In a comparison between the Swedish and the German Georgist 
land reform movements, the latter appears considerably more active on the 
local level. It was also there that the German movement achieved its 
greatest successes. This shows how important it was to organize one’s 
troops. In Sweden there were quite simply no prerequisites for working in 
such a way. Another important difference between the German and the 
Swedish land reform movements which can be linked to the difficulty of 
winning political support was that the German movement did not have a 
culture-critical dimension. The movement in Germany can be regarded as 
more pragmatic and having a movement ideology that was simpler to politi-
cize than that of the Swedish movement. This stands out as an example of 
how difficult it is to separate organization, movement ideology and attitude 
to politics from each other. Everything is interwoven, and there is a pattern. 

 326



 

Of the four movements, it was the Georgist land reform movement that 
met the greatest opposition from the political actors. They tried to keep the 
movement out of the political debate in parliament. Both the Liberals and 
the Social Democrats wanted to prevent the movement being given the 
opportunity to influence their own party’s programme. In spite of this 
opposition, the movement managed get its issues discussed both in parlia-
ment and at the Liberals’ national meeting and at the Social Democratic 
congress. But that was as far as they got. It is evident that the parties felt 
that the movement was a threat against the possibility of winning followers 
amongst the new group of country voters that had come into existence in 
the wake of the democratization process. None of the other movements 
managed to politicize their movement ideologies successfully either. 

The four movements had an ambivalent attitude to modernization. As 
they gave vent to criticism of industry and depicted the town as the abcess 
of society, it is easy to describe them as reactionary and anti-modern 
movements. However, the movements cannot be labelled as wholly anti-
modern: they were, if anything, themselves exponents of enlightenment. 
They thought it would be possible to found the good and warm-hearted 
society on a universal basis. Their specific variation of modernity, however, 
was neither industrial nor urban. Neither did they want the political parties 
to be allowed to dominate democratic life. The strength of the movements 
was derived from the tension between what the Swedish historian Sven-Erik 
Liedman has called hard and soft enlightenment. The smallholding was 
promoted in the hope that its spread amongst broad layers of society would 
hasten development in the mental and cultural spheres. More typical of the 
movements critical of modernization, however, was the idea that changing 
the fundamental structural conditions in society was dependent on a moral-
ethical development on an individual and societal level. This would make 
the individual understand how society really should be organized and 
stimulate the individual to join others in realizing this. The soft enlighten-
ment would thus push the modernization process on and the individual 
would be the fuel cell of change. 

The criticism that the movements made of their time was not unique. 
They were part of an alternative tradition that had come to assume an in-
creasingly prominent role in the discussion of how the society of the future 
should be shaped. The emergence of these movements in Sweden at the 
turn of the last century tells us that there was as little unanimity then as 
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there is now as to the only way to the future. For believers in the alternative 
there have always been other ways to go. 
 
And time has the power to turn losers into winners. 
 
 
 
 

Translated by Jeanne Sturmhoefel 
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