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1 

 

Överhuset 

 

 

Året är 1970, och det är åtta dagar kvar till julafton när Erik Boheman, Första kammarens talman, tar 

till orda. Han håller ett kort och kärnfullt tal, som behandlar kammarens historia, särart och utveckling. 

Han uttrycker ett visst vemod över den hundraåriga epok som nu är över, men accepterar i stort att 

Första kammaren blivit anakronistisk till sin natur, och beklagar blott att en alternativ 

tvåkammarstruktur med suspensivt veto aldrig varit praktiskt genomförbar. På ålderspresidentens 

initiativ bryts det traditionella förbudet mot ovationer i plenisalen, och talmannen möts av långvariga 

applåder. Klockan 15:32 faller Bohemans klubba för sista gången, och ett evigt jullov har inletts.1 

 Dagen efter denna historiska symbolhandling är tystnaden i pressen påtaglig. Nya Wermlandstid-

ningen berättar till exempel mer om de visionära talen i Andra kammaren av dess talman Henry Allard 

och ålderspresidenten Tage Erlander – trots att det är Första kammaren som i praktiken avskaffats.2 

Situationen avspeglar den tystnad som präglat hela debatten om 1970 års representationsreform. Få 

tycks över huvud taget ha brytt sig om frågan i någon större utsträckning, och ännu färre har varit in-

tresserade av att försvara Första kammarens existensberättigande. Första kammaren representerar helt 

enkelt en förlegad, odemokratisk samhällssyn, och är därför per definition något negativt. 

 

 

Demokratin som överideologi 

Fram till denna vinterdag har mycket vatten flutit under såväl Stockholms som Londons broar sedan 

den 11 november 1947, när Winston Churchill i det brittiska underhuset försökte försvara sitt överhus 

sista kvarvarande befogenheter med de numera berömda orden: 

 

Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one 

pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed it has been said that democracy is the worst 

form of Government except all those other forms that have been tried from time to time.3 

 

Båda ländernas parlament hade genomgått en stark demokratisering åren kring 1910, men på 

diametralt motsatta sätt. Det brittiska överhuset (House of Lords) behöll sin sociala särart medan dess 

befogenheter kringskars betänkligt. I Sverige besatt överhuset (Första kammaren) in i det sista närmast 

                                                           
1 Första kammarens protokoll (FK) 16 dec 1970, Riksdagstrycket. 
2 Nya Wermlandstidningen (NWT) 17 dec 1970. 
3 Winston S. Churchill. His complete speeches 1974, vol. 7, s. 7566. 
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lika stora befogenheter som underhuset, men kom å andra sidan att förlora mycket av den sociala 

särart som tidigare karakteriserat det, och den svenska riksdagen transformerades under och efter 

världskrigsåren alltmer till ett tvåkammarparlament med två underhus och utan överhus. Mot den 

bakgrunden är 1970 års nyordning i mångt och mycket en icke-händelse – ett konstitutionellt 

bekräftande av en politisk struktur som på det pragmatiska planet redan var genomdriven. 

 Att, som Churchill kunde göra, peka på demokratins brister var knappast politiskt korrekt i 1960-

talets svenska klimat, och knappast heller i dagens. Att demokratin inte är perfekt, att det alltid före-

ligger en risk för majoritetsförtryck och förhastade beslut, är nu snarast en offentlig hemlighet: just för 

att det inte finns några alternativ som allmänt upplevs som bättre, talas det sällan högt om detta fak-

tum, som alla troligen trots allt inser vid närmare eftertanke. Den totala tilltron till att ett demokratiskt 

system alltid är bättre än ett odemokratiskt kallade Herbert Tingsten redan 1945 en överideologi, något 

som kan förena konservativa, liberaler och socialister.4 Häri ligger naturligtvis en omtolkning av Bur-

ke, Mill och Marx som ingen av dem skulle ha väntat sig, men som icke desto mindre blivit vanlig på 

Tingstens tid och är tämligen allenarådande idag. Få som kallar sig konservativa, liberaler eller socia-

lister är beredda att låta dessa övertygelser inkräkta på överideologin: det demokratiska systemet. 

 Dessa föreställningar fanns naturligtvis även under 1800-talet; demokratin som idé är allt annat än 

ny. Men ju närmare Burkes, Mills och Marx egen tid vi kommer, desto större roll spelar själva ideolo-

gierna – inte bara för de politiska besluten, utan även för uppfattningen om hur ett politiskt system bör 

utformas. Demokratin som överideologi är väsentligen en 1900-talsprodukt, och faktiskt i synnerhet en 

efterkrigsprodukt. Det är ingen slump att de röster som hörts här talar till oss från 1945 och 1947, när 

kriget precis nått sitt slut. Just den tidpunkten markerar övergången från ett samhälle där demokrati var 

något som kunde diskuteras och – åtminstone delvis – ifrågasättas till en epok med den liberala men 

omedelbara demokratin som en gemensam överideologi för världen väster om Järnridån. 

 Mot bakgrund av den här inledningen verkar det fullständigt logiskt att Andra kammaren, som ända 

från början var principiellt demokratisk till sin natur (även om man knappast kan tala om demokrati i 

praktiken under de första decennierna, och inte i dagens mening förrän 1921, då den kvinnliga rösträt-

ten genomdrevs), tilldragit sig mycket mer uppmärksamhet än den Första, som framstår som ett histo-

riens sidospår – ett övergångsstadium från det gamla till det nya, något som på förhand var dömt att gå 

under och bana väg för det som skulle komma att hända under 1900-talet. 

 Det ser i varje fall logiskt ut när man läser historien med högertummen inflikad i facit. 

                                                           
4 Tingsten 1945, s. 57–58. 
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Omstart utan facit 

Det är alltså lätt att föreställa sig att tvåkammarriksdagen tillkom som en tillfällig kompromiss, för att 

landet ”ännu inte var redo” för fullständig demokrati. Men då begår man ett grovt misstag. Det fanns 

vid den tiden en utbredd och sällan om någonsin utmanad uppfattning om att den omedelbara demo-

kratin, med sin uppenbara risk för majoritetsförtryck, måste tyglas. Särskilt tydligt var detta naturligt-

vis på Riddarhuset, där reformens främste förkämpe, justitiestatsministern Louis de Geer, pläderade 

för att reformen var nödvändig för att lyckas bevara det nuvarande systemet om än i annan form, ge-

nom att ”utbreda den folkets politiska uppfostran, som är konungamaktens och frihetens säkraste 

värn”.5 Detta är ett tydligt utslag för den etablerade elitens strävanden efter hegemoni, det vill säga en 

dominans som upplevs som icke tvångsmässig, och genomdrivs genom att med hjälp av nödvändiga 

eftergifter inlemma andra samhällsklasser i det egna idésystemet.6 Det finns många paralleller i den 

svenska politiska historien, som när adeln själv genomdrev reduktionen 1680 för att därigenom före-

komma ett fruktat mer radikalt förslag. 

 Men inte heller bönderna tänkte på tvåkammarriksdagen som ett ofullbordat övergångsstadium. 

När bondeståndet, borgarståndet och slutligen, efter hetsiga debatter, också Riddarhuset röstade ja till 

förslaget, hade inte en enda av deras ledamöter hört talas om Herbert Tingsten (eller för den delen om 

Winston Churchill eller Erik Boheman).7 Detta är förstås uppenbart, men ibland finns det en poäng i 

att påpeka det uppenbara, och i detta fall visar det på en oerhört viktig tanke i all historieskrivning, 

som alltför ofta glöms bort: till skillnad från historikern och läsaren satt inte de samtida aktörerna med 

facit på hand. Att döma deras handlingar är lätt; att tänka sig in i deras situation svårare men också 

betydligt mer fruktbart. 

 Vad vi alltså måste göra är att skriva historia framlänges, ur aktörernas perspektiv.8 Ur den syn-

vinkeln är det intressanta inte att studera varför samhället ännu var odemokratiskt till sin natur (när det 

”ju” var ”självklart” att det ändå senare skulle övergå till ett demokratiskt), utan hur olika aktörer – 

väljare, förtroendevalda, opinionsbildare – anpassade sig till denna nya form av odemokrati, och hur 

den fungerade i praktiken, medan den ännu fungerade så som den var tänkt att fungera. Därmed kan 

man också stöta på en och annan aktör som strävar efter att ombilda den, men det är bara naturligt. 

Alla dessa strävanden drar inte åt samma håll, och få lyckas; skriver man historia baklänges riskerar 

man att också tappa bort alla dessa alternativ. (Detta är inte en debattskrift. Dess idé är inte att inleda 

en debatt om demokratins brister, inte ens att inspirera till sådan debatt. Men om den kan lyckas med 

att påminna läsaren om att det fanns en tid, för inte alltför många år sedan, då en sådan debatt sågs 

som något helt naturligt i vårt land, har den tjänat sitt kanske djupaste syfte.) 

                                                           
5 Tingsten 1945, s. 95. 
6 För en utförligare diskussion, se Linderborg 2001, s. 14–17. 
7 Prästeståndet, det mest negativt inställda, röstade aldrig utan fann sig efter ”realpolitiska överväganden” i 
Riddarhusets beslut (Stjernquist 1993, s. 133). 
8 G. B. Nilsson 1989, s. 3–4. Nilsson använder ordet aktörsperspektiv med viss tvekan, i brist på en bättre term. 



  1 – Överhuset   

  4 

 Första kammarens odemokratiska karaktär garanterades i praktiken av det sätt den valdes på. Och 

om kammarens politiska gärning har studerats i ganska liten omfattning av historikerna, har själva 

valen passerat så gott som helt obemärkta, trots att principerna för rösträtt och valbarhet varit mycket 

omskrivna. Ett allmänt ointresse för Första kammaren räcker alltså inte till för att förklara detta. Vad 

är det mer som gör dessa val till något som fått samla damm i arkiven i stället för att lyftas fram i 

ljuset? 

 Ett tänkbart svar på den frågan är att man uppfattat förstakammarvalen som konfliktlösa. Principer-

na i Riksdagsordningen har helt enkelt lett direkt till kammarens sammansättning, och valmännen 

(vare sig de direkta, landstingsmännen, eller de indirekta, de kommunalt röstberättigade) har inte haft 

något egentligt inflytande på den processen, som med lagbundenhet slussat in en viss kategori männi-

skor med en viss åsiktsgrund i kammaren. Det har därför inte funnits något utrymme för debatt och 

partisplittring vid valen, som i stället blivit starkt präglade av konsensus. Mot denna teori kan anföras 

att det åtminstone från tullstridens år och framåt fanns skarpa åsiktsskillnader i Första kammaren, och 

att en sådan åsiktsgrupp kunde stärka sin ställning ”genom energiska insatser av dess ledande män vid 

valen”.9 Rolf Wikstrand vänder sig också mot det han ser som ”en i grunden falsk beskrivning, att 

valen oftast saknade politisk innebörd och att de som regel förrättades i stor enighet”.10 För att utröna 

vilken verklighet som döljer sig bakom dessa oförenliga synsätt är den första dimensionen jag kommer 

att undersöka just motsatsparet konflikt—konsensus: I vilken utsträckning förekom intressekonflikter 

vid valen, och i förekommande fall, var låg skiljelinjerna och hur uppfattades konflikterna av de in-

blandade själva och av andra? 

 En annan teori kan vara att tystnaden kring valen har med offentlighet att göra. Förstakammarvalen 

skedde i slutna kretsar, så det är rimligt att anta att valkampanjerna förts i skymundan och inte avsatt 

lika tydliga spår i samtiden (i form av tidningsdebatter, valaffischer, offentliga tal och möten etc.) som 

andrakammarvalen, och därför inte heller blivit lika synliga i det historiska källmaterialet. Samtidigt, 

om man vänder på denna tanke, inbjuder den naturligtvis till en mycket intressant tanke, som blir upp-

satsens andra dimension, offentligt—privat: Hur stor var egentligen allmänhetens insyn i de slutna 

kretsarna, vilken roll påtog sig pressen, och utvecklade den allmänna opinionen någon typ av inflytan-

de på förstakammarvalen? 

 Nästa kapitel kommer att, i ljuset av den forskning som redan bedrivits på områden studien ofrån-

komligen kommer att tangera, utveckla dessa huvudteman, diskutera avgränsningar och metodologiska 

frågor, samt ge en nödvändig men kortfattad historisk bakgrund. Kapitel 3 till 5 utgör själva undersök-

ningen, ordnad i första hand kronologiskt, varvid dock olika teman också kommer att vara framträdan-

de i de enskilda kapitlen. Kapitel 6 är en sammanfattande diskussion som kommer att återknyta till de 

båda huvuddimensionerna och förhoppningsvis kunna kasta ljus över dunklet. 

 

                                                           
9 Runestam 1966, s. 17. 
10 Wikstrand 1987, s. 85. 



   

  5 

2 

 

Utgångspunkter och metodik 

 

 

Denna uppsats kommer att röra sig i gränslandet mellan samhällsvetenskap och humaniora – som varje 

historiearbete måste göra. Den huvudsakliga metoden är utpräglat humanistisk: ett källkritiskt studium 

av källmaterial som nedtecknats av aktörer eller förstahandsvittnen; teoribildningen är lika utpräglat 

samhällsvetenskaplig. Den kommer i detta kapitel att vävas samman med en utblick på tidigare forsk-

ning inom området, varefter uppsatsens syfte kan preciseras. Mer specifika bakgrunder till de politiska 

skeendena får däremot anstå till de följande kapitlen. 

 

 

De värmländska bruksägarna och deras landsting 

Första kammarens ledamöter valdes av landstingen (utom i några stora städer, som inte medverkade i 

landsting, och därför fick välja sina ledamöter själva). Vilka var då dessa landsting, som kommer att 

inta en så central roll i den fortsatta diskussionen? En kort historisk bakgrund är på sin plats. Och kort 

kommer den att bli, för landstingen hade inte många år på nacken när de fick sin stora rikspolitiska 

uppgift. 

 De hade införts bara fyra år tidigare, genom Författningen om landsting, utfärdad den 21 mars 

1862.11 I samband med deras samfällda 100-årsjubileum 1962 utgavs ett antal landstingsmonografier, 

och det finns i övrigt en del skrivet om dem.12 Till en början var inslagen av självstyre relativt 

begränsade. Den kungliga regeringen utövade också ett direkt inflytande på landstingen genom att 

förbehålla sig rätten att utse deras ordförande. Först 1891 inskränktes denna rätt till att endast gälla 

landstingets egna ledamöter; dessförinnan hade det varit vanligt att landshövdingen (som själv inte var 

valbar till landstinget) fört klubban.13 Inte förrän 1920 fick landstingen rätt att välja ordförande 

själva.14 När det gällde vice ordförande valdes denne dock i den ordningen ända från början, även om 

det då mest rörde sig om en formalitet, eftersom landstingsmötena sällan överskred en vecka i tid och 

förfall för ordföranden därför knappast förekom.15 

 De tidiga landstingsvalen var nästan alltid indirekta. Elektorerna samlades för att utse en eller flera 

landstingsmän; i regel utgjorde varje härad respektive varje stad en valkrets, och städerna var kraftigt 

                                                           
11 Ståhl 1962, s. 27. 
12 För en omfattande bibliografi, se A. Nilsson 2001. 
13 G. B. Nilsson 1966b. 
14 Ståhl 1962, s. 309. 
15 Blomberg 1875, s. 58. 
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överrepresenterade.16 Till skillnad från andrakammarvalen, som tillämpade lika (om än inte allmän) 

rösträtt, baserades de kommunala på en fyrkskala som innebar att de som beskattades hårdast, i 

absoluta belopp räknat, också besatt flest röster (fyrkar) vid valet. I praktiken kom detta naturligtvis att 

innebära att storbönder, godsägare, bruksägare och industrialister blev kraftigt överrepresenterade i 

tinget. Dock måste sägas att detta till en början även gällde Andra kammaren, på grund av de 

utestängande rösträttskraven. Skillnaden i social sammansättning mellan kamrarna kan alltså inte 

skyllas på landstingens sammansättning i första hand, utan måste sökas i andra förutsättningar.17 Att 

landstingen var plutokratiska till sin natur är trots detta något som måste tas i beaktande när man 

studerar deras verksamhet och politiseringsprocess. 

 Så småningom skulle även de mest konservativa vända sig mot systemet med fyrkskalan. Det är 

betecknande att några av det tidiga 1900-talets rösträttsreformer genomfördes under en högerministär, 

och lika betecknande att en av reformernas influenser var självaste Verner von Heidenstam, som i en 

polemisk dikt 1899 skrev: 

 

Det är skam, det är fläck på Sveriges banér 

Att medborgarrätt heter pengar18 

 

Detta kan naturligtvis ses som ännu ett försök för eliten att behålla sin hegemoni genom att göra vissa 

praktiska eftergifter (se avsnittet ”Omstart utan facit”). Men hur det än förhåller sig med den saken, 

berättar det tydligt att den allmänna inställningen till plutokratiska val vid sekelskiftet var negativ, 

trots att de av samtiden ansetts som ett steg i rätt riktning. 

 Av naturliga skäl kommer studien att begränsas till ett av dessa landsting, nämligen Värmlands, 

och det är valt av rent praktiska skäl. Jag hävdar ingalunda att detta län är representativt för landet i 

stort. Det vore ett stort misstag: de många värmländska bruken gör det snarare unikt i sitt slag, eller 

åtminstone speciellt. Bruksägarna hade ofta stort inflytande inom sina valkretsar, och valde lika ofta, 

om möjligt, att själva ta plats i landstinget; arbetsinsatsen var relativt obetydlig, så det var en billig 

form av inflytande. Detta är förvisso inte anmärkningsvärt i och för sig; i de flesta län fanns magnater 

som själva intog platserna i landstinget. Det rör sig dock i flertalet fall om mindre grupper av 

storgodsägare och urbana industrialister, medan bondeklassen kunde fullständigt behärska lands-

tingen.19 I Värmland utgjorde bruksägarna ensamma 32% av landstingets ledamöter 1866 – den största 

gruppen, bönderna, var bara marginellt större. Godsägare och fabrikörer saknades nästan helt.20 

 Det bör sägas att bilden av kapitalisten som ensamt bestämmande i sin valkrets är alltför stereotyp. 

Förvisso förekom det, och särskilt på bruksorter, att en enda person eller ett enda bolag – för också 

                                                           
16 Blomberg 1875, tab. III. 
17 G. B. Nilsson 1964, s. 94–95. 
18 Svenska dagbladet sep 1899. 
19 Thermænius 1928, s. 38. Enligt G. B. Nilsson 1964, s. 107, glömdes detta faktum senare bort i forskningen. 
20 Värmlands landstings protokoll (VL) 17–19 sep 1866, Landstingsarkivet i Värmland. 
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juridiska personer hade kommunal rösträtt – besatt majoriteten av rösterna i en kommun. Men 

landstingsmännen valdes i större valkretsar än så, av ett elektorat där ingen enskild kommun hade 

majoritet (ett undantag var städerna, som valde sina egna landstingsmän, men där var också fyrkskalan 

modererad genom ett tak för antal röster21), och där samtliga elektorer hade lika rösträtt. I praktiken, 

som Göran B. Nilsson visat, medförde dessa indirekta val att varken de mest plutokratiska 

kommunerna eller de mest demokratiska blev tongivande för valutfallet.22 Dock är det naturligtvis 

tänkbart att i en bruksrik valkrets bruksägarna eller deras intressefränder tillsammans besatt 

majoriteten i elektoratet, och då valde att samverka vid landstingsvalen. Detta skulle kunna vara en av 

förklaringarna till den stora gruppen bruksägare i det värmländska landstinget. Tänkbart är också att 

brukspatronerna haft en hegemonisk eller patriarkal ställning och därför också fått många röster från 

de grupper som egentligen borde ha kunnat ta upp den politiska kampen med dem. Detta, liksom det 

ofta mycket låga valdeltagandet, skulle även rentav kunna bottna i att valhemligheten delvis var satt ur 

spel; Lars Nyström påpekar att den obegränsade fyrkskalan ibland gjorde det möjligt att identifiera 

enskilda väljare.23 Och slutligen, vilket inte bör underskattas, kan det helt enkelt vara så att 

bruksägarnas politiska intressen inte nämnvärt skilde sig från dem som hystes av återstoden av den 

politiskt verksamma och medvetna befolkningen. Politisk skiktning behöver inte alls vara identisk 

med ekonomisk.24 

 Den stora mängden bruksägare påverkade landstingets inställning i liberal riktning; Rolf Wikstrand 

talar om värmländska uttalanden av ”tacksamhet inför representationsreformen” som aldrig skulle ha 

”passerat i Södermanland eller Uppland”.25 Hur stor roll bruksägarnas tongivande ställning spelat är 

svårt att närmare säga. Bönderna var till en början sällan teoretiskt och aldrig praktiskt valbara till 

Första kammaren, och det är däri anledningen ligger till att förhållandena mellan socialgrupperna i 

landstinget inte avspeglades i kammaren, som fick sin speciella högreståndskaraktär av valbarhets-

kraven och arvodeslösheten snarare än av landstingens sammansättning.26 Det bör dock kunna ha 

påverkat valen såtillvida att bönderna här haft sämre förutsättningar att framställa sina egna 

kandidater, hämtade utanför de egna leden men uppfattade som sympatiska med deras intressen, och 

därmed kasta kapitalets företrädare ur sadeln. Att finna sådana kandidater var dock ett ständigt 

problem för lantmannapartiet även där det satt säkert på landstingsmajoriteten.27 Om detta lett till att 

motsättningarna mellan bönder och kapitalister blivit större i Värmland än på andra ställen, eller om 

man tvärtom begravt stridsyxan, är en av de frågor som kan vara värda att fundera på vid studien av 

dimensionen konflikt—konsensus i uppsatsen. Hur som helst kan Värmland inte bli annat än ett 

                                                           
21 Blomberg 1875, s. 26. 
22 G. B. Nilsson 1964, s. 114–116. 
23 Nyström 2003, s. 299. 
24 G. B. Nilsson 1964, s. 110–111. 
25 Wikstrand 1987, s. 33. Det var bruksägaren G. A. Wall som motionerat om denna tackskrivelse till konungen; 
ett antal landstingsledamöter reserverade sig dock mot beslutet (Ståhl 1962, s. 58). 
26 G. B. Nilsson 1964, s. 108. 
27 G. B. Nilsson 1967, s. 25. 
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exempel på hur olika förutsättningar och intressen kan ha samverkat och motverkat varandra vid 

förstakammarvalen. Med en annan uppsättning intressen är det rimligt att anta, att resultatet blir ett 

annat, men principerna som leder fram till resultatet väsentligen desamma. 

 

 

Första kammaren ur olika synvinklar 

Att överhuset inte lyckats inspirera till någon forskning alls vore, som redan framgått, en överdrift. 

Tvåkammarriksdagens tillkomst 1866 har varit ett favoritämne för historiker och statsvetare i alla tider, 

inte minst i samband med dess hundraårsjubileum och de samtidigt förekommande debatterna om dess 

avskaffande,28 men faller utanför ramarna för den bakgrundsteckning som fordras här. 

 Första kammarens sociala sammansättning är naturligtvis det som tydligast markerar dess särart, 

och redan i samtiden intresserade man sig för statistiska undersökningar av detta material.29 En 

genomgripande studie av riksdagens sociala sammansättning företogs av Statsvetenskapliga 

föreningen i Uppsala och publicerades 1936; den del som gäller Första kammaren skrevs av I. N. 

Sandström och kommer att användas som referens. Ytterligare verk har publicerats senare men då 

sentida förhållanden inte är av vikt för denna studie har de inte beaktats. 

 Kammarens politiska funktion och agenda, som var uttryckligen avsedda att återspegla den sociala 

sammansättningen, har på senare tid varit föremål för några enstaka studier. Det gäller särskilt 

Torbjörn Nilssons avhandling om Första kammaren som viktig aktör i landets modernisering, där han 

också studerar det långsamt framväxande och ofta helt bortglömda partiväsendet i kammaren.30 I ett 

statsvetenskapligt perspektiv har kammaren också studerats av Nils Stjernqvist, dock med större fokus 

på 1900-talet.31 

 Det som låg bakom den sociala sammansättningen var ytterst landstingens sammansättning, som 

redan berörts och som alltså inte skall tillskrivas för stor betydelse, samt förutsättningarna för teoretisk 

och praktisk valbarhet, och om dessa och deras tillkomst 1866 har ett och annat skrivits.32 Här skall de 

därför bara nämnas i korthet. Kraven för valbarhet var från 1866 till 1908 att man var en minst 35-årig 

man, samt ägde en fastighet taxerad till minst 80 000 riksdaler eller hade en taxerad inkomst på minst 

4 000 riksdaler från andra källor än fastigheter.33 Detta innebar att endast omkring 6 100 personer i 

hela riket var valbara vid de första valen, och 2/3 av dem bodde i städerna.34 Endast 110 

värmlänningar återfanns i denna skara.35 Dessutom var förstakammaruppdraget oarvoderat fram till 

                                                           
28 T.ex. Rexius 1915, Andrén 1937, Ekman 1966, G. B. Nilsson 1969a, G. B. Nilsson 1969b. 
29 NWT 13 okt 1866 återger en sådan undersökning ur Göteborgs handels- och sjöfartstidning. 
30 T. Nilsson 1994. 
31 Stjernqvist 1996. 
32 T.ex. Andrén 1937, G. B. Nilsson 1964. 
33 Naumann 1866, s. 702. 
34 T. Nilsson 1994, s. 55. 
35 Ståhl 1962, s. 60. 
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1909, vilket gjorde att de formella kraven ofta enbart var teknikaliteter: det viktiga var att kandidaten 

själv hade råd att övervara riksdagen, som oftast varade tre månader per år.36 

 Det har däremot, som nämndes i förra kapitlet, forskats mycket litet i hur dessa valförutsättningar 

omsattes i praktiken. Än en gång är det Göran B. Nilsson som gått längst genom en studie av de 

västmanländska valen. Mest utförlig är den när det gäller valet 1875, där Nilsson med hjälp av 

bevarade röstsedlar och skriftprov lyckats identifiera de enskilda valmännen.37 

 I övrigt kan några flyktiga kommentarer återfinnas på varierande platser: Sandström säger t.ex. att 

de många ämbetsmännen i kammaren förklaras med att landstingen, när de ”icke kunde finna 

tillräckligt antal lämpliga och hugade kandidater i länet”, vände sig till Stockholms och Uppsalas 

ämbetsmannaelit, vars ekonomiska förutsättningar för riksdagstjänst utmärkte sig gentemot lands-

ortens ämbetsmän, varav endast landshövdingarna var ymnigt företrädda i kammaren.38 Detta 

påstående inbjuder till två frågor på temat konflikt—konsensus. För det första, ställde de värmländska 

landshövdingarna upp i valen, och ansågs de i så fall som självskrivna av landstingsmännen? Och för 

det andra, i vilken utsträckning, under vilka förutsättningar och på vilket sätt sökte man utom-

värmländska kandidater? 

 

 

Konflikter och skiljelinjer 

Operationaliseringen av begreppen konflikt och konsensus är inte helt självklar. Vad som är givet är att 

alla eventuellt kvarvarande meningsskiljaktigheter slutligen lösts genom röstning, det yttersta 

konfliktlösningsverktyget i ett demokratiskt system. Men detta säger inte mycket om processen som 

lett fram till röstsiffrorna. Speglar dessa den verkliga åsiktsfördelningen i landstinget, eller har 

förberedande möten förändrat underlaget? Diskussioner som utmynnar i konsensus kan vara ett medel 

för konfliktlösning, och skrapar man då endast på ytan missar man hela den bakomliggande 

konflikten.39 Den allmänna uppfattningen har ofta varit att gruppdiskussioner leder till kompromisser, 

men studier har visat att de lika gärna kan polarisera gruppens åsikter, så att den konstruerade 

konsensuslösningen snarare är en extremism än en kompromiss.40 

 Om det förekommer konkurrerande listor vid valen kan man naturligtvis sluta sig till att en konflikt 

faktiskt förelegat, även om det alltså inte är otänkbart att konflikten ser större ut än den i själva verket 

var. Däremot är det inte självklart vari konflikten bestod: handlar det om olika uppfattningar om 

personliga kvalifikationer, eller snarare olika åsiktsgrupperingar, det vill säga föregångare till de 

politiska partierna? Enligt Sixten Björkblom var det de personliga kvalifikationerna som var 

                                                           
36 Sandström 1936, s. 102. 
37 G. B. Nilsson 1966a, s. 48–50. 
38 Sandström 1936, s. 106. 
39 Stjernquist 1993, s. 126. Detta skedde vid tidiga förstakammarval i Södermanland (Björkblom 1942, s. 327). 
40 Moscovici 1994, s. 66. 
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avgörande vid de tidiga sörmländska valen.41 Om så var fallet också i Värmland bör vi inte se några 

tecken på tidiga partibildningar, utan var och en bör då ha röstat ”efter eget huvud” – vilket 

naturligtvis inte behöver innebära konsensus, men väl att rösterna spritts på ett mindre systematiskt 

sätt. 

 De tidigaste kampanjerna vid valen till Andra kammaren stod på många ställen mellan tidigare 

reformvänner och reformmotståndare.42 Dessutom påverkades de naturligtvis av det faktum att 1867–

1868 var nödår präglade av missväxt, främst tydligt i Norrbotten men också i många andra delar av 

landet inklusive Värmland. Enligt Sten Carlsson låg en tidig huvudkonflikt i Andra kammaren i 

skillnaden mellan urbant och agrart. ”Redan en timme efter det att den nya riksdagen började sin första 

session, samlades ett antal ledamöter, huvudsakligen stadsbor, för att rådgöra”, skriver han,43 och 

konstaterar att en liknande skillnad förelåg också i Första kammaren men att motviljan mot 

partidisciplin där var större.44 

 I Västmanland var det den lokalpolitiska järnvägsfrågan som först splittrade valmanskåren 1869 

efter några år av enighet – den valde bruksägaren uppgav att han fått rösterna ”av Salaintressets 

anhängare”.45 Överläggningarna vid de första tvåkammarriksdagarna upptogs till stor del av just frågor 

om järnvägsnätets uppbyggnad, och det var ofta ”kotteriintressen” snarare än klassbaserade partier 

som avgjorde skiljelinjerna i den frågan.46 Detta gick igen i valrörelsen till Andra kammaren 1870. 

”Gång efter annan”, skriver Gunnar Wallin, ”anfördes som skäl för att en viss person borde väljas, att 

denne hade speciella förutsättningar att vinna riksdagens öra för ortens krav på järnväg.”47 

 När det specifikt gäller de tidiga värmländska förstakammarvalen har Manne Ståhl konstaterat att 

man av blotta röstsiffrorna kan sluta sig till att ”överläggningar och beslut om samverkan kring vissa 

namn måste ha förekommit”, men att man inte kan tala om några partier eller politiskt markerade 

grupper.48 En av idéerna med denna uppsats är att avgöra hur det egentligen förhöll sig med detta, och 

se om man kan koppla eventuella konflikter till dem som förelåg i Västmanland och Södermanland. Är 

det samma typ av konflikter överallt, trots de skilda förutsättningarna? 

 Från 1872 års andrakammarval och framåt började skillnaderna mellan bönder och herremän göra 

sig mer gällande. Det var nu grundskatterna och värnplikten blev de stora frågorna,49 vilket också 

avspeglades på kampanjerna till Första kammaren, där rena partival dock förblev ovanliga.50 Under 

och efter tullstriden förändrades detta, och valen i landet, även när det gäller Första kammaren, kom 

att stå framför allt mellan protektionister och frihandlare, där de konservativa protektionisterna fick 

                                                           
41 Björkblom 1942, s. 327. 
42 Wallin 1961, s. 125–132. 
43 Carlsson 1990, s. 14. 
44 Carlsson 1990, s. 19. 
45 G. B. Nilsson 1966a, s. 47. 
46 Thermænius 1928, s. 225–226. 
47 Wallin 1961, s. 171–172. 
48 Ståhl 1962, s. 263. 
49 Wallin 1961, s. 184–186. 
50 Thermænius 1928, s. 289–290; G. B. Nilsson 1966a, s. 48–54; Wallin 1961, s. 214. 
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överhanden.51 Huruvida detta mönster gäller även för Värmland är en öppen fråga som ska behandlas i 

kapitel 4, där bakgrunden också fördjupas. 

 

 

Valsystem, opinionsbildning och valkampanjer 

För att studera förstakammarvalen närmare är det nödvändigt att känna till hur de gick till rent 

praktiskt. Valsystemet var inte inskrivet i Riksdagsordningen, vars § 7 enbart stadgade att ”val till 

Riksdagsman i första kammaren anställes af vederbörande landsting och stadsfullmäktige, så ofta 

ledighet uppstår”.52 I praktiken användes dock alltid blockröstning, som innebär att varje valman (det 

vill säga landstingsman) förfogade över en röst per förstakammarmandat som skulle tillsättas, och 

hade att fördela dessa röster fritt på lika många kandidater. De kandidater som fått flest röster ansågs 

valda, och vid lika röstetal avgjorde lottning. 

 Blockröstning är en form av pluralitetsval,53 och besitter ett antal fördelar som är gemensamma för 

dessa. För det första är det en okomplicerad och lättfattlig metod. För det andra är den användbar även 

då kandidaterna inte tillhör väldefinierade partier, ett förhållande som gör proportionella valsystem 

svåra att sätta i verket. Denna fördel gäller förvisso också ett system som Single Transferable Vote 

(STV), där kandidaterna rangordnas av valmännen. STV utformades 1857–1859,54 och ett snarlikt 

system hade för övrigt använts i den danska riksdagen ända sedan 1855.55 Systemet skulle alltså 

mycket väl ha kunnat användas i förstakammarvalen, men valet föll på blockröstning, sannolikt just på 

grund av enkelheten. 

 Att blockröstning idag är ovanligt i politiska sammanhang (men desto vanligare i ideella) beror på 

att systemet utsatts för mycken kritik genom åren. Framför allt är det avsaknaden av proportionalitet 

som kritiserats, och det är ett argument som framför allt blir tydligt efter partiväsendets framväxt. 

Resultatet av systemet blir då nästan uteslutande att varje parti ställer upp med var sin kandidatlista, 

och att valmännen i övervägande grad röstar på en av dessa listor. Det parti vars lista fått flest röster 

tillsätter då samtliga mandat. Med andra ord, ett parti kan vinna valet med en rösts marginal och ändå 

ensamt få representera hela valkretsen – minoritetsintressena drunknar.56 Det mest välkända bland de 

få nutida exemplen är valet till det elektorskollegium som i sin tur väljer USA:s president, och det 

systemet är starkt kritiserat, särskilt efter det jämna valet 2000. Men på 1800-talet var blockröstningen 

fortfarande ett vanligt system. 

 Det kan vara intressant att studera vilka effekter blockröstningssystemet fått i de tidiga 

värmländska förstakammarvalen, där det svenska partiväsendet ännu inte var utbyggt. Dock bör här 

                                                           
51 G. B. Nilsson 1966a, s. 75–84. 
52 Naumann 1866, s. 702. 
53 Pluralitet är ett begrepp, vanligare på engelska, som är synonymt med relativ majoritet. 
54 Lakeman 1970, s. 107. 
55 Skovmand 1964, s. 346. 
56 Reynolds 2005, s. 44. 
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sägas att en annan egenhet med valsystemet var att ett nytt nioårsmandat tillsattes efter varje 

uppkommen vakans (trots att mandattiden var nio år, innehade Första kammarens oarvoderade 

ledamöter bara uppdraget i genomsnitt i 6½ år57). Det innebar att 1866 års val, som hade åtta vinnare, 

inte kom att få någon efterföljare, utan platserna förnyades successivt, med val till en eller några få 

platser varje år. Blockröstningens effekter blir därmed mindre tydliga, och många val blev de facto 

vanliga pluralitetsval i enmansvalkretsar. 

 En sista faktor som måste beaktas är att medan landstinget opererade i ett slutet rum (åskådare 

accepterades vid dess officiella möten, men hade naturligtvis inte yttranderätt, och knappast heller 

tillträde till de informella sammankomsterna) var det inte frågan om ett rum utan fönster. Påverkan 

från samhället omkring bör kunna ha påverkat valen. Jürgen Habermas skiljer i sin teori om det tidiga 

borgerliga samhället mellan en privat och en offentlig sfär, där tidningarna utgör en viktig del i den 

offentliga sfären.58 Tidningarnas intresse låg i att söka offentliggöra det som försiggick i slutna 

sällskap, varpå landstinget naturligtvis utgör ett ypperligt exempel. Ibland fick de hjälp med detta av 

enskilda invigda, som antingen agerade rapportörer, eller också öppet förde diskussionen i 

offentlighetens ljus i form av t.ex. insändare. Anders Forsell har med utgångspunkt i dessa teorier 

studerat tidningarnas roll i den politiska offentligheten i Värmland, dock något senare i tid, nämligen 

vid debatten kring unionsupplösningen. Han kommer fram till slutsatsen att tidningarna spelade en stor 

roll, men att även offentliga möten av valmöteskaraktär var viktiga, och att medan dessa var öppna för 

alla medborgare, kunde vissa oskrivna regler i praktiken utesluta många från debatterna.59 När det 

gäller offentliga möten i valkampanjerna hör dessa dock naturligtvis i första hand hemma i valen till 

Andra kammaren, så denna studie kommer att fokusera på tidningarna som rum för den politiska 

offentligheten. 

 Den svenska lokalpressen var dock på 1860-talet ännu tämligen outvecklad. Professionella 

journalister var ovanliga; oftare var det frågan om boktryckare som gav ut en tidning två eller tre dagar 

i veckan vid sidan av sitt egentliga värv – så var fallet både med Carl Kjellin som gav ut Nya 

Wermlandstidningen (NWT), och med Carl Forssell som gav ut Nya Wermlandsposten (NWP), vilken 

1872 övergick i Wermlands läns tidning (WLT), 1880 i Karlstads tidning (KT) och 1884 i 

Karlstadstidningen (KT).60 I mångt och mycket var därför lokaltidningarna hänvisade till rikspressens 

nyhetsförmedling. En läsning av de värmländska tidningarna ger vid handen att man ofta återger 

nyheter ur Dagens nyheter, Svenska dagbladet, Göteborgs handels- och sjöfartstidning, Nya dagligt 

allehanda m.fl. tidningar. Dessutom kan det enligt Wallin förekomma att nyheter refereras utan att 

källan markeras (vilket de värmländska tidningarna dock verkar åtminstone någorlunda måna om att 

göra). Det är med andra ord ofta svårt att avgöra en tidnings politiska inriktning under denna tid. Ofta 

                                                           
57 Aldén 1909, s. 37. 
58 Habermas 2003, s. 48–49. 
59 Forsell 2005, s. 56–61. 
60 Nordmark 1999, s. 20; Johannesson 1999, s. 23. 
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fanns helt enkelt ingen klar politisk agenda.61 Tidningsredaktörerna fanns dock nära händelsernas 

centrum,62 och började snart också ingripa i politikens centrum; många ställde till exempel upp i valen 

till Andra kammaren, såsom KT:s radikale Anders Jeurling framgångslöst gjorde på 1880-talet, och en 

minst lika publik figur blev en av hans efterträdare, Mauritz Hellberg.63 

 De svenska prenumerationsavgifterna var på 1860-talet höga, omkring 8–10 riksdaler per år för 

landsortens tredagarstidningar, vilket motsvarar ungefär lika många dagsverken enligt 

markegångstaxan. Endast ett övre skikt av befolkningen kan ha haft råd att läsa tidningen, trots att 

varje exemplar lästes av flera personer. Under 1870-talets högkonjunktur sköt dock upplagorna i 

höjden, och på landsbygden fanns 1884 ungefär lika många exemplar av lokaltidningen som det fanns 

politiskt röstberättigade, i städerna betydligt fler.64 Detta ledde naturligtvis också till att 

tidningsbranschens professionalisering och, åtminstone i vissa fall, politisering. Redan under debatten 

om representationsreformen diskuterades dock pressens roll i valkampanjer; många konservativa 

beklagade sig över att folket nu skulle komma att styras av en despotisk tredje statsmakt.65 

 Att landstingsledamöterna, ända från början, tillhörde den i hög grad tidningsläsande gruppen kan 

det inte råda något tvivel om. Man kan naturligtvis fråga sig vilken eller vilka tidningar de läste. 

Tillhörde NWT, KT eller kanske båda den offentliga sfär inom vilken landstingets beslut fattades? Ett 

sätt att undersöka detta är att studera i vilken utsträckning kandidaturdebatten fördes via insändare, 

och i vilken eller vilka av tidningarna dylika insändare i sådana fall infördes. 

 Hur kan denna situation kopplas till Habermas sfärer ”offentligt” och ”privat”? Kopplingen är inte 

helt trivial, eftersom Habermas delar upp begreppen ytterligare, och till exempel skiljer mellan 

offentlig makt och borgerlig offentlighet.66 Landstinget är naturligtvis inte en i egentlig mening privat 

korporation (det enda riktigt privata i det borgerliga samhället är enligt Habermas kärnfamiljen), utan 

tillhör den offentliga maktens område samtidigt som dess sociala drag gör det till något av en privat 

klubb. Det är denna märkliga sammanslutning jag vill ställa mot det som tvivelsutan företräder en 

borgerlig offentlighet, nämligen i första hand tidningsbranschen. Eftersom fokus här ligger på 

huruvida landstinget i sitt beslutsfattande interagerat med denna borgerliga offentlighet och därmed 

blivit en del av den, är det det privata i verksamheten som polariseras mot den borgerliga 

offentligheten, och det är den privatheten som jag i fortsättningen kommer att diskutera. Möjliga 

påverkansmönster kategoriseras i figur 1 (nästa sida), där jag också tagit med begreppet ”den allmänna 

opinionen”, som jag kommer att diskutera kring. En väsentlig fråga därvidlag är naturligtvis om 

landstingets väljarbas kom att utöva något indirekt inflytande på församlingens beslutsfattande – en 

fråga som dock är svår att besvara. 

                                                           
61 Wallin 1961, s. 350–351. 
62 Se t.ex. Johannesson 1998, s. 86–88. 
63 Johannesson 1999, s. 24; Warholm 1992, s. 34. 
64 Wallin 1961, s. 343–344. Markegångstaxan var en lagstadgad omsättning i penningvärden av olika 
naturaprodukter och tjänster som kunde användas för betalning av arrenden och grundskatter. 
65 Wallin 1961, s. 348–349. 
66 Habermas 2003, s. 37. 
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Landstingets informella förarbeten och diskussioner 
(Privatområdets borgerligt-sociala funktion)  

 Landstingets beslutsfattande 
(Den offentliga maktens sfär) 

   

Tidningarna och den offentliga debatten 
(Den borgerliga politiska offentligheten) 

 

Den allmänna opinionen 
 

Figur 1. Habermas sfärer i aktion i det värmländska landstinget. De streckade påverkanslinjerna 
skall framför allt undersökas i kapitel 5. (Se Habermas 2003, s. 37, för inordnande i ett större system.) 

 

 

Intentioner och periodisering 

Vi har nu försett oss med några nödvändiga utgångspunkter för att kunna operationalisera 

undersökningen av de båda dimensioner som nämndes i förra kapitlet. Ett urval av tänkbara 

indikationer att hålla ögonen öppna efter ges i figur 2. Det ligger dock i sakens natur att kategorierna 

blir något överlappande. Särskilt till höger i figuren kan det vara svårt att avgöra om en konsensus-

situation är privat (konsensus bland landstingsmännen själva) eller offentlig (konsensus i hela det 

politiska livet). Indikationen ”lokalpressen fokuserar på systemet” är här viktig: om förstakammar-

valen tycks odramatiska och landstingsvalen inte politiseras, men valsystemet kritiseras i pressen, kan 

det tyda på att privat konsensus råder och att kritiken är betingad av offentlighetens företrädares 

oförmåga att förändra detta faktum. Kritik av det rådande samhällssystemet kan dock naturligtvis 

utebli av helt andra orsaker än att pressen delar etablissemangets uppfattning. 

 

 Offentligt  

Intressekonflikter bland väljarna 
Öppen debatt i lokalpressen 
Politisering av landstingsvalen 

Självskrivna, populära kandidater 
Endast rapportering i lokalpressen 

Opolitiserade landstingsval 
Konflikt   

Intressekonflikter inom landstinget 
Slutna grupperingar och möten  
Konkurrerande listor 

Gemensam kandidatnominering 
Landshövding och landstingsmän väljs  

Lokalpressen fokuserar på systemet 

  Konsensus 

 
Privat 

 

Figur 2. Tänkbara indikationer på dimensionerna konflikt—konsensus och privat—offentligt vid 

förstakammarvalen. 

 

 Uppsatsens syfte blir alltså att undersöka vilka effekter de speciella förutsättningarna för de 

värmländska förstakammarvalen fått för kandidaturer, valkampanjer och strategier, undersöka om 

dessa effekter kan inordnas i schemat i figur 2, och studera vari eventuella konflikter bestått. I en 

historisk framställning som denna är det dessutom en självklarhet att jag kommer att intressera mig för 
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hur dessa faktorer, speciellt när det gäller partiväsendets framväxt och lokalpressens utveckling, 

förändrats under den studerade tidsperioden. 

 Denna börjar helt naturligt 1866, med valet till den allra första tvåkammarriksdagen, och kommer 

att sluta 1894, med det sista valet innan lantmannapartiets återförening, som markerar slutet på de 

viktiga politiska stridigheter som utmärker den tidiga tvåkammarriksdagen. Att fortsätta under-

sökningen längre fram i tiden vore naturligtvis intressant, men någonstans måste man dra en gräns. 

Rent praktiskt kommer kapitel 3 att behandla traditionsbildningen under de första valen, med tonvikt 

på tiden fram till 1874, innan någon tydlig partistruktur ännu kristalliserats i kammaren. Kapitel 4 

kommer därefter att ge en bild av hur det framväxande partiväsendet under de följande två 

decennierna påverkade de värmländska valen. I kapitel 5 studeras speciellt tidningarnas och den 

allmänna opinionens roll. 

 

 

Källorna, deras tolkning och något om socialgruppsindelning 

Det mest uppenbara källmaterialet för studien är landstingets protokoll. Dessa ger dock en väldigt 

komprimerad bild av valen, nämligen endast kandidaternas respektive röstantal, vilka i och för sig är 

tillräckliga för några grundläggande slutsatser på temat konflikt—konsensus, men knappast lämpar sig 

för några djupare analyser. 

 Som tur är (fast det är inte bara en slump, med tanke på att det rör sig om en elitstudie) har några av 

aktörerna satt mer personliga spår i arkiven. Riksdagsavhoppare har i skrivelser till länsstyrelsen 

motiverat sina val. Landstingsmän har i korrespondens med sina förtrogna givit sin version av 

händelseförloppen kring valen. Detta källmaterial kommer alltså att beaktas, ja, det är rentav 

oumbärligt för studien. Det kan naturligtvis inte uteslutas att aktörerna gjort vissa omskrivningar eller 

utelämnat en del uppgifter, och yttranden av det här slaget är alltid mer eller mindre tendentiösa, men, 

som Rolf Torstendahl en gång noterade, ”själva tendensen kan vara mycket intressant”.67 

 När det gäller samspelet mellan de slutna valen och den allmänna opinionen är tidningsmaterial den 

naturliga utgångspunkten. Det rör sig om de tidigare nämnda NWT och NWP med efterföljare. 

Tidningsmaterialet har dock också använts som berättande källa till händelseförlopp och föreliggande 

konflikter. I den rollen måste materialet naturligtvis värderas, eftersom tidningar sällan är helt 

objektiva (och, som vi kommer att se, i dessa sammanhang ofta direkt subjektiva). 

 För att uppnå syftet kommer det att vara nödvändigt med ett visst mått av kvantitativa studier, och 

med dessa en lämplig socialgruppsindelning. Tyvärr bjuder varje möjlig indelning på tolkningsfall och 

döljer dessutom alltid vissa fenomen, så det gäller att finna ett system som minimerar dessa problem i 

just den givna kontexten. I detta fall är intresset koncentrerat kring hur en person binds till ett visst 

arbete och en viss plats. Därför kommer jag inte att skilja mellan bruks- och godsägare (de 

                                                           
67 Torstendahl 1966, s. 97–98. 
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förstnämnda är som sagt i överväldigande majoritet i det värmländska landstinget), vilkas inkomster är 

mer eller mindre oberoende av deras bortovaro. Detta eliminerar också många tolkningsfall: 

bruksägare besatt inte sällan också stora jordegendomar,68 medan större gods ofta drevs på ett alltmer 

industriliknande sätt.69 Jag kommer alltså att sammanföra dessa grupper, tillsammans med fabrikörer 

och andra större företagare, till en grupp ”kapitalister” (termen ska här läsas utan all värdeladdning). 

 Å andra sidan framkommer nu nödvändigheten av att skilja ut eventuella agrara ”kapitalister”, det 

vill säga godsägare, från gruppen ”jordbrukare”. Tanken är förstås att den som själv brukar sin jord 

hänförs till den senare gruppen, medan den som lever på arrenden (av monetär eller annan art) hänförs 

till den förra. Självklart är detta oerhört svårt att avgöra när man ofta enbart har en yrkestitel att tillgå, 

så även om omfattningen av denna överlappning är liten i Värmland medför den en viss osäkerhet i 

klassificeringen. 

 Osäker blir den också när den angivna yrkestiteln markerar ett förtroendeuppdrag (nämndeman, 

kyrkovärd, riksdagsfullmäktig) som inte kan ha utgjort en huvudsaklig utkomst. De flesta som 

omnämns på detta sätt är naturligtvis jordbrukare, och i de fall inga skäl förelegat att tro annat har jag 

helt enkelt räknat dem som sådana. I vissa fall kan detta missförhållande dock även gälla ämbetsmän 

och officerare, i synnerhet adliga sådana, som kan ha haft stora jordegendomar och alltså höra hemma 

i ”kapitalistgruppen” minst lika väl som i de grupper, dit deras angivna yrkestitlar räknats. Vinsten i att 

vidare undersöka dessa fall kompenserar dock knappast forskningsinsatsen. I stället får det förbli något 

att betänka vid läsningen av undersökningens tabeller och diagram. 

 Systemet blir i princip en förenkling av det Hans Norman använt i sina migrationsstudier.70 Antalet 

grupper kan här minskas eftersom det endast är den socioekonomiska eliten som studeras, men 

huvuddragen i uppdelningen är desamma. 

 

                                                           
68 Sandström 1936, s. 103. 
69 Nyström 2003 behandlar två av de många storgodsägare som det framstår som helt främmande att särskilja 
från brukspatroner. Från vilken produktkategori huvudinkomsten kom kan förvisso ha spelat en betydande roll 
för inställningen i tullfrågan, men den åsiktsbildningen var mycket mer komplex än att den direkt skulle följa 
skillnaden mellan gods- och bruksägare, och skall därför här inte diskuteras utifrån ett kvantitativt perspektiv. 
70 Norman 1978, s. 43. 
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3 

 

Traditionsbildningen 

 

 

Ett flertal av de värmländska landstingsledamöterna 1866 hade varit med sedan landstingets 

inrättande, och var alltså vana vid nymodigheter. Landstinget var vid denna tid kvar i en 

traditionsbildningsfas, där dess verksamhetsområden fortfarande var under diskussion, och det 

kritiserades ibland i ordalag som ”Gud vet hur denna institution skall få riktigt lif”.71 NWT började 

snart publicera sammanfattande kommentarer efter avslutade landstingsveckor, och anmärkte just på 

denna oklarhet i institutionens roll och verksamhet, som kring 1874 tycks ha lagt sig.72 

 Också funktionen som valkorporation ledde förstås till en traditionsbildning. Även om valsystemet 

var givet på förhand, var förberedelserna inför valet helt upp till landstingsmännen själva. I detta 

kapitel kommer jag att studera hur de handskades med denna nya situation. Av förklarliga skäl 

kommer framställningen att omfatta en hel del namn och årtal, och en hjälp för att följa den kan därför 

utgöras av den förteckning på avgående och valda förstakammarledamöter som återfinns i bilaga A. 

 

 

Toppen av det första isberget 

Hösten 1866 rådde inte bara missväxt; Karlstad härjades dessutom av en koleraepidemi. Varje dag 

rapporterade tidningarna siffror på antal döda och insjuknade, och under sådana omständigheter var 

det naturligt att hålla förhandlingarna på annan ort.73 Måndagen den 17 september 1866 samlades 

därför Värmlands läns landstingsmän i Assembléhuset i Kristinehamn till sitt fjärde lagtima landsting, 

det första sedan den nya Riksdagsordningens ikraftträdande. Till ordförande hade Kungl. Maj:t liksom 

de två föregående åren utsett överste Theodor Wijkander.74 Punkten på dagordningen om val av åtta 

ledamöter till Första kammaren sköts, på ordförandens hemställan, upp till onsdagens förhandlingar.75 

(Det är möjligt att detta gjordes eftersom en av ledamöterna, Filipstads borgmästare, ännu var 

frånvarande – men det kan också ha behövts mer tid för informell överläggning om kandidaturer.76) 

 Vid valet fördelade de 62 närvarande sina 496 röster på totalt 16 personer, varav hälften själva 

tillhörde de röstande.77 Eftersom detta inte enbart var det första valet utan, av orsaker som nämnts 

                                                           
71 August Wijkander till Theodor Wijkander 29 aug 1867, August Wijkanders arkiv, vol. 3, GLA. 
72 NWT 30 sep 1874. 
73 NWP 29 aug 1866. 
74 Ståhl 1962, s. 59. Det allra första landstinget hade valt Wijkander till vice ordförande (Ståhl 1962, s. 57), 
vilket kan vara skälet till att han redan nästa år fick förtroendet som ordförande. 
75 VL 17 sep 1866. 
76 Det senare var fallet när motsvarande inträffande i Södermanland (Björkblom 1942, s. 327). 
77 VL 19 sep 1866. 
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tidigare i uppsatsen, även det i särklass största, utgör det ett lämpligt tillfälle till djupstudium. Tabell 1 

visar röstfördelningen. Eftersom valet var så jämnt fick lottning tillgripas mellan de kandidater som 

fått 31 röster, en lottning som vanns av Lagerstråle, Croneborg, Uggla och Hammarhjelm.78 Biskop 

Sundberg tog dock ändå plats i riksdagen, då han en vecka senare blev vald till valkretsen Karlstad–

Filipstads representant i Andra kammaren.79 

 

Tabell 1. Röstfördelningen vid förstakammarvalet i Värmland den 19 september 1866. 

Namn Titel Bostadsort Född LT-led. Röster 

Carl Rhodin Bruksägare Älgå 1823 Nej* 62 

Olof Nordenfeldt Kammarherre Björneborg 1826 Ja 59 

Gustaf Ekman Bruksägare m.m. Lesjöfors 1804 Ja 33 

Jonas Herlenius Bruksägare Storfors 1821 Nej 32 

Gerhard Lagerstråle Statsråd m.m. Stockholm 1814 Nej 31 

Anton Niklas Sundberg Biskop m.m. Karlstad 1818 Nej 31 

Wilhelm Croneborg Kammarherre Älvsbacka 1826 Ja 31 

Carl Gustaf Uggla Bruksägare m.m. Svaneholm, Åmål 1808 Ja 31 

Carl Hammarhjelm Bruksägare Nynäs, Värml. Säby 1822 Ja 31 

Jakob Fredrik Geijer Bruksägare Lindfors, Filipstad 1823 Ja 31 

Gustaf Adolf Wall Bruksägare Rottneros, Sunne 1821 Ja 31 

Sven Lagerberg Greve, överste Stockholm 1822 Nej 30 

E. G. Danielsson Bruksägare m.m. Risberg, Norra Råda 1815 Ja 29 

Rudolf Adlersparre Bruksägare Gustavsvik, Kristinehamn 1819 Nej* 29 

Nils Nilsson Hemmansägare Hällsbäck, Gillberga 1805 Ja 4 

Gustaf Wahlund Bruksägare m.m. Kristinehamn 1804 Ja 1 

* = f.d. ledamot. Källa: Värmlands landstings protokoll 17–19 sep 1866, Landstingsarkivet i Värmland. 

Kompletterande uppgifter: Hofberg 1906; Norberg 1990; Ståhl 1962; Norra Råda A I : 16A, s. 197, VA; 

Gillberga A I : 21, s. 596, VA; Kristinehamn A I : 24, s. 199, VA. 

 
 
 Det första vi bör göra här är, med tanke på de tidigare nämnda intentionerna, att studera den sociala 

sammansättningen bland rösterna och se om den skiljer sig markant från den sociala samman-

sättningen i landstinget självt. Om så är fallet, kan vi utesluta att landstingsmännen haft möjlighet och 

vilja att rösta inom den egna socialgruppen. Sammansättningarna visas i figur 3 (nästa sida). Enligt 

diskussionen tidigare har jag hänfört vissa personer till en annan kategori än den angivna yrkestiteln 

medför. Ett exempel är Olof Nordenfeldt, som förvisso hade kammarherres titel men som också var 

disponent på Björneborgs bruk, vilket naturligtvis, åtminstone i denna kontext, är mycket mer 

intressant att veta.80 

 Av figuren framgår, om man tänker sig varje socialgrupp som en politisk enhet, att medan 

bönderna var praktiskt taget utestängda från kandidaturen, besatt de en lika stor del av rösterna som 

kapitalisterna. Om bönderna stått mot kapitalisterna i valet hade ämbetsmännen och officerarna haft en 

                                                           
78 VL 19 sep 1866. 
79 NWT 26 sep 1866. 
80 Lundh 1959, s. 238. 
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vågmästarroll. Men var det så enkelt? Eftersom bönderna inte hade några ur de egna leden att rösta på, 

är sannolikheten för att deras preferenser systematiskt gått stick i stäv med bruksägarnas ganska liten. 

De bruksägare som fick många av böndernas röster bör också ha haft ett visst stöd i den egna 

socialgruppen. 

 

 

 

Ämbetsmän
8%

Officerare
8%

Kapitalister
39%

Jordbrukare
39%

Övr/okända
6%

 

Ämbetsmän
6% Officerare
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Figur 3. Social sammansättning hos Värmlands landstingsmän 1866 (a) och bland de avgivna 
rösterna i samma års förstakammarval (b). Källa: Värmlands landstings protokoll 17–19 sep 1866, 

Landstingsarkivet i Värmland. Socialgrupper: se avsnittet ”Källorna, deras tolkning och ...”. 

 

 Men helt uppenbart var det konkurrens om platserna 1866. Det är definitivt intressant att försöka 

utröna mer om hur röstningen sett ut. En första trivial observation är att Rhodin och Nordenfeldt varit 

”oantastliga” och tagits med på så gott som alla valsedlar. Så långt stämmer ett konsensusperspektiv 

väl överens med verkligheten. De övriga sex platserna på valsedlarna är dock, med några få undantag, 

fördelade påfallande jämnt mellan dubbelt så många kandidater. Avvikelsen från det systematiska 

valresultat (62-62-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31) som skulle bli följden av 

partiblockröstning mellan två jämnstarka partilistor med Rhodin och Nordenfeldt som enda 

gemensamma namn är så liten att den nästan är försumbar – även om den naturligtvis avgjorde valet 

för några kandidaters vidkommande, när de hamnade precis över eller under den grupp som fick 

underkasta sig slumpens makt. 

 

 

Bakom kulisserna: redan två partier? 

Allt tyder alltså på att det fanns två konkurrerande listor vid valet 1866. Hur kan man få visshet i 

denna fråga? Manne Ståhls genomgång av valsedlar får inte med alla 62, men berättar i varje fall vilka 

kombinationer som var vanligast. Det var i sanning fråga om två listor, en med Adlersparre, Herlenius, 

Lagerberg, Lagerstråle, Sundberg och Uggla, och en med Croneborg, Danielsson, Ekman, Geijer, 

 (a) (b) 



  3 – Traditionsbildningen   

  20 

Hammarhjelm och Wall.81 Båda listorna fick alltså fram, förutom Rhodin och Nordenfeldt, tre av sina 

respektive sex kandidater. Det är däremot ont om samtida berättelser, och i dem som finns framstår 

ibland lugnet som mer påtagligt än röstsiffrorna ger vid handen. August Wijkander skriver t.ex. att 

”lugnt synes det mig att vara”,82 och året efter att det är ”i det hela af föga betydelse” vilka av 

landstingsmännen som besätter platserna.83 Även i de samtida källorna möts man alltså av motstridiga 

uppfattningar. 

 En som, ett år senare, dock talar om partisplittringar är den då valde Otto Falk. ”Partierna”, trots att 

de naturligtvis inte var några organiserade sammanslutningar, hade till och med informella 

beteckningar: Falk berättar för sin bror om sina försök att avskaffa partistridigheterna vid 

förstakammarvalen, men säger att ”det s.k. Karlstadspartiet” inbjudit till ett eget möte och agiterat för 

egna kandidater, varvid Falk med flera inte hade ”annat att göra än återformera det gamla 

Norumspartiet”.84 Det råder alltså inget tvivel om att redan 1866 års val stod mellan Karlstadspartiet 

och Norumspartiet. C. J. G. Linroth bekräftar för övrigt att denna splittring fanns kvar ännu 1868.85 

Det är belagt att Uggla tillhörde Karlstadspartiet,86 varför vi med stor säkerhet kan ge en 

partitillhörighet också åt övriga huvudkandidater i 1866 års val. Vi ser nu också tydligt att även valet 

till landstingets vice ordförande, där Gustaf Ekman besegrade C. G. Uggla med siffrorna 31–27, bör 

betraktas som ett rent partival mellan Norum och Karlstad.87 

 Vilka skillnader fanns mellan de båda partierna? Redan namnen antyder förstås att det är frågan om 

lokala splittringar, men det är ett tämligen osäkert argument. Mer avslöjande torde det faktum vara, att 

järnvägsfrågan var viktig vid denna tid. Falk ger oss nämligen i sin beskrivning av valet 1867 också en 

bild av hur valkampanjerna kunde se ut. Karlstadspartiet hade enligt honom ”begagnat, som 

skrämskott på de enfaldiga, att järnvägsfrågan återigen är bestämd, att upptagas på nästa riksdag”.88 

Precis som i Västmanland (se avsnittet ”Konflikter och skiljelinjer”) verkar järnvägarna alltså ha varit 

den brännande frågan i de tidigaste valen, och det leder till slutsatsen att lokalpolitiska hänsyn fått gå 

före ideologiska, om sådana alls funnits, vid valen. Mer specifikt var frågan brännande aktuell om 

sträckningen av nordvästra stambanan, som skulle binda samman den svensk-norska unionens båda 

huvudstäder. Sträckan Laxå—Kristinehamn stod klar den 2 december 1866, och knappt ett år senare 

var Arvika förbundet med Charlottenberg och norska gränsen. Om sträckningen mellan Kristinehamn 

och Arvika rådde dock delade meningar: skulle järnvägen gå över Karlstad och Kil, vilket efter-

strävades framför allt av Karlstads borgare, som såg stora möjligheter till persontrafik, eller över 

Norum och Nilsby, vilket många bruksägare förespråkade då korta anslutningsbanor skulle kunna 

                                                           
81 Ståhl 1962, s. 60. 
82 August Wijkander till Theodor Wijkander 21 sep 1866, August Wijkanders arkiv, vol. 3, GLA. 
83 August Wijkander till Theodor Wijkander 29 aug 1867, August Wijkanders arkiv, vol. 3, GLA. 
84 Otto Falk till Helmer Falk 22 sep 1867, Helmer Falks privata brev, VM. 
85 C. J. G. Linroth till Theodor Wijkander 7 okt 1868, August Wijkanders arkiv, vol. 3, GLA. 
86 Otto Falk till Helmer Falk 22 sep 1867, Helmer Falks privata brev, VM. 
87 VL 17 sep 1866. 
88 Otto Falk till Helmer Falk 22 sep 1867, Helmer Falks privata brev, VM. 
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förbättra godstrafiken till Bergslagen och de många bruken? 1866 års riksdag hade beslutat enligt den 

förstnämnda linjen, men frågan ansågs inte avslutad och rörde ännu upp heta känslor.89 

 Att fullständig partidisciplin saknades är knappast anmärkningsvärt. Däremot är det svårt att avgöra 

i vilken utsträckning de små avvikelserna från den rena partiblockröstningen är ett utslag för 

personliga idiosynkrasier,90 och i vilken utsträckning det möjligen var frågan om sinnrik taktik-

röstning. Medvetenheten hos landstingsmännen om de förekommande listorna måste dock ha varit så 

gott som total. 

 

 

De första avhopparna och deras ersättare 

Redan två dagar efter valet meddelade den oantastligaste av kandidaterna, bruksägaren Carl Rhodin, 

att han inte kunde åtaga sig uppdraget som förstakammarledamot.91 Det omedelbart företagna nyvalet 

efter honom blev en betydligt mindre dramatisk historia, som Rudolf Adlersparre vann med 41 röster, 

före bruksägaren H. O. Juel (som inte ens var påtänkt på onsdagen) med 19 röster. Ett så ojämnt val 

kan inte röra sig om Karlstadspartiet mot Norumspartiet. En förklaring till det annorlunda utseendet 

kan förstås vara att detta val hölls med så kort varsel att några mer utdragna nomineringsmöten inte 

kan ha hållits. Dock var Adlersparre tidigare Karlstadspartiets kandidat, men partiet måste nu ha fått 

med sig sympatisörer även från motståndarlägret, som tycks ha haft svårt att enas kring en kandidat. 

 Helt oavsett partisplittringarna blev den sociala sammansättningen bland de åtta Värmlands-

representanter som verkligen tog plats i det första överhuset ganska väntad: sju bruksägare eller 

disponenter, och en utomvärmländsk ämbetsman, nämligen statsrådet Lagerstråle. Ämbetsmännen 

hade alltså inget särskilt starkt fäste i Värmland, vilket inte minst visas av att landshövdingen, 

Ekström, inte var aktuell som riksdagskandidat. Detta skulle förstås kunna förklaras av att han inte var 

intresserad (vilket inte utrönts), men faktum är att landstingen ibland valde landshövdingen av ren 

artighet i vetskapen om att han skulle tacka nej, varefter man kunde välja den kandidat man egentligen 

ville ha fram. (Detta förfarande spårade ur på Gotland 1874, där den nyutnämnde landshövdingen inte 

riktigt var med på noterna utan antog valet.92) 

 Två av de åtta fick nog redan efter en riksdag. Jonas Herlenius avsade sig uppdraget på grund av 

sina åtaganden som disponent i Storfors Bolag,93 och den 63-årige Gustaf Ekman till följd av 

”vacklande hälsa”;94 båda dessa skäl fortsatte under hela den studerade perioden att åberopas av 

                                                           
89 Ståhl 1962, s. 61–62. 
90 Sympatisörer med Norumspartiet var inte alltid personligen förtjusta i alla deras kandidater. ”Hammarhjelm 
och jag äro ej wänner. Jag tycker illa om honom och sannolikt han om mig” säger till exempel August Wijkander 
till Theodor Wijkander 23 nov 1867, August Wijkanders arkiv, vol. 3, GLA. 
91 VL 21 sep 1866 em. 
92 WLT 10 okt 1874. 
93 Jonas Herlenius till landshövdingen 2 sep 1867, Landskansliets i Värmlands län arkiv, vol. D III : 28, VA.  
94 Gustaf Ekman till landshövdingen 16 sep 1867, Landskansliets i Värmlands län arkiv, vol. D III : 28, VA. 
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avgående riksdagsmän.95 Även 1867 års val kom, som nämnts, till slut att stå mellan Karlstadspartiet 

och Norumspartiet, med det senare som segrare. Överste Theodor Wijkander och major Otto Falk fick 

34 respektive 33 röster, medan motståndarna, grosshandlare Nils Wimnell och generalmajor Johan 

Henrik Rosensvärd stannade på 27 respektive 26.96 Falk påstod sig vara ”både belåten och obelåten” 

över att ha blivit vald, men särskilt belåten över att Karlstadspartiet besegrats.97 

 Bönderna tycks ha varit mindre aktiva i själva kandidatnomineringen, men de besatt en stor del av 

rösterna och spelade därför en mycket viktig roll. Falk och de han refererar till som sina vänner hade 

först försökt att åstadkomma ett kompromissförslag med landstingsordföranden Wijkander som 

främsta namn, men då fått höra att många gamla Karlstadspartister av ”principiella skäl” inte tänkte 

rösta på Wijkander, medan många bönder var för honom. De båda partierna lyckades med andra ord 

inte enas om två kandidater, och Karlstadspartiet tog då, enligt Falk, saken i egna händer och utsåg 

Wimnell och Rosensvärd till sina kandidater, varefter partisplittringen åter var ett faktum.98 

 Månader senare nåddes Falk av att elaka rykten om det värmländska valet yttrats av en 

förstakammarledamot, som skulle ha sagt att Wijkander velat skaffa sig en ”adjutant” i Falk. Falk 

viftade bort alla sådana påståenden genom att påpeka att ”W. ej hade det minsta inflytande på 

riksdagsmannavalet. Och ej var det mitt inflytande som gjorde W. till riksdagsman, men nog ligger det 

sanningen närmare att säga, att jag gjorde honom till riksdagsman, än att han gjorde mig”.99 Vid nästa 

års landsting, som inte bevistades av Wijkander, efterträddes han för övrigt på ordförandeposten av 

Karlstadspartiets C. G. Uggla.100 

 1868 och 1869 företogs inga val, men de närmaste tre åren inkom åter avsägelser. Detta med 

ymniga avhopp från kammaren har berörts tidigare, och Värmland utgör inget undantag. Det var helt 

enkelt inte särskilt attraktivt att vara förstakammarledamot, vilket bland annat kan avläsas ur 

gratulationsbreven till Theodor Wijkander 1867. August Wijkander skriver att ”Du kommer ej att 

finna trefnad och tillfredsställelse af uppdraget” och att ”en plats i andra kammaren varit mera 

tillfredsställande”, B. O. Nycander tror att uppdraget inte kan ”vara så särdeles angenämt”, och Anton 

Sjögren anser att ”platsen är icke att afundas”, för att nämna några.101 Att en plats i Andra kammaren 

var att föredra är en poäng som återkommer flera gånger, till exempel när WLT 1874 anser att en 

värmländsk bonderiksdagsman genom att anta ”en lönlös plats i Första kammaren i stället för en 

                                                           
95 Tobaksfabrikören Gottfried Olséns ”närvaro i hemmet” påfordras till exempel av hans affärsverksamhet efter 
tre bevistade riksdagar (Olsén till landshövdingen 25 aug 1892, Landskansliets i Värmlands län arkiv, vol. D III : 
192, VA). Förre landshövdingen Gyllenram avsade sig uppdraget på grund av ålder (NWT 18 sep 1888; se även 
avsnittet ”1885 års urtima landsting”), och borgmästare Moberg på grund av sjuklighet (VL 17 sep 1894). 
96 VL 18 sep 1867. 
97 Otto Falk till Helmer Falk 22 sep 1867, Helmer Falks privata brev, VM. 
98 Otto Falk till Helmer Falk 22 sep 1867, Helmer Falks privata brev, VM. 
99 Otto Falk till Helmer Falk 10 dec 1867, Helmer Falks privata brev, VM. 
100 Ståhl 1962, s. 309. 
101 August Wijkander till Theodor Wijkander 23 sep 1867, B. O. Nycander till Theodor Wijkander 24 sep 1867, 
Anton Sjögren till Theodor Wijkander 30 sep 1867, samtliga i August Wijkanders arkiv, vol. 3, GLA. 
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betald i Andra” bevisat att han ”icke skyr att göra en betydlig personlig uppoffring”, en uppoffring 

som ”ganska få af wåra adliga och oadliga aristokrater i allmänhet wilja underkasta sig”.102 

 Ännu 1870 kan det mycket väl ha varit frågan om en klyfta mellan Karlstadspartiet och 

Norumspartiet, där det senare tycks ha tilltagit i styrka. Bruksägaren K. W. Geijer vann platsen med 41 

röster, följd av Karlstadspartiets tidigare kandidat, grosshandlaren Nils Wimnell, med 21.103 

 

 

Landshövding, generalmajor, adelsman, förstakammarledamot 

När Johan Henrik Rosensvärd som Karlstadspartiets kandidat förlorade valet 1867 var han chef för 

Södermanlands regemente, men ingalunda okänd för värmlänningarna. Mellan 1859 och 1864 hade 

han nämligen varit chef för Värmlands regemente. Han hade också varit ledamot av kommittén för 

lantförsvarets ordnande, och hans insatser där ledde till befordrandet till generalmajor.104 

 1870 blev Rosensvärd utnämnd till landshövding i Värmland efter Ekström, och redan följande år 

tog han över den riksdagsplats som hans företrädare aldrig innehaft. Han gjorde det med en rekordlåg 

marginal, 29 röster mot 24, i konkurrens med Nils Wimnell. Till skillnad från föregående års val kan 

detta alltså svårligen karakteriseras som en strid mellan Karlstadspartiet och Norumspartiet, då båda 

tidigare varit det förras kandidater. Det är dock inte helt otänkbart att Norumspartiet tagit Rosensvärd 

till sin kandidat, nu när han åter blivit en inhemsk förmåga; att de gärna röstade på militärer framstod 

ju redan 1867 klart, och i likhet med kompromisslösningen Wijkander kan Rosensvärd mycket väl ha 

varit ett säkrare val än någon bruksägare när det gällde att få med sig böndernas röster. Om man tolkar 

valet så hade Norumspartiets representation i kammaren nu ökat från två platser 1867 till inte mindre 

än fem platser, en majoritet på Värmlandsbänken. 

 Valet kan dock under inga omständigheter ses som början till en övergång till att generellt välja in 

fler ämbetsmän; de liberala bruksägarna skulle fortsätta att dominera. Trots detta kom röster så 

småningom att hävda det värmländska landstinget som ett näste för ”artighetssystemet”. Exempelvis 

skriver Dagens nyheter vid Rosensvärds omval 1880 om den för Värmland ”särskildt utmärkande 

wördnaden för all slags provinsialauktoritet, hwilken gör att detta län företrädeswis representerats af 

biskopar och landshöfdingar”,105 trots att Rosensvärd som ende landshövding, och inte en enda biskop, 

intagit säte i Första kammaren för Värmland. Förutom Wijkander hade heller ingen sittande 

värmländsk landstingsordförande valts in i Första kammaren.106 Det är svårt att säga varifrån denna 

missuppfattning härrör, men den visar ju klart att huvudstadens politiska offentlighet inte alltid var 

helt välunderrättad när det gällde förhållanden i landsorten. 

                                                           
102 WLT 30 sep 1874. 
103 VL 20 sep 1870. 
104 Hofberg 1906, vol. II, s. 371. 
105 Dagens nyheter citerad i KT 25 sep 1880. Även KT 13 sep 1884 och 17 sep 1884 talar om 
”artighetssystemet”. 
106 För en lista på landstingets ordförande, se Ståhl 1962, s. 309. 
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 Om Rosensvärd inte var en typisk representant för sitt län, var han däremot en synnerligen typisk 

förstakammarledamot. Han var ämbetsman i allmän tjänst, liksom 40% av kammaren. Han hade en 

bakgrund som officer, liksom en lika stor andel. Och inte minst var han adelsman, liksom så många 

som 63% av kammarens ledamöter.107 De många adelsmännen ledde till att Första kammaren till en 

början gick under benämningen ”det nya riddarhuset”.108 Många av de adliga ledamöterna hade också 

innehaft viktiga positioner på Riddarhuset, och inte heller därvidlag utgjorde Rosensvärd något 

undantag. Att adelns andel minskade under de närmaste decennierna, som framgår av figur 4, bör för 

övrigt inte tillskrivas någon allmän demokratisering av kammaren, utan snarare det faktum att 

nyadling av framstående ämbetsmän och framgångsrika företagare avstannade helt efter 1866. (Totalt 

adlades endast fyra personer i Sverige efter reformen, varav två i samband med Nordenskiölds 

Vegaexpeditioner och den tredje, Olof Wijk d.y., efter att ha tillhört Andra kammaren under 

tvåkammarriksdagens tjugofyra första år, varav de sista tio som dess talman. När Sven Hedin som den 

fjärde och siste adlades 1902, möttes händelsen av starkt kritiska kommentarer i pressen som 

”medeltidsfasoner i början på tjugonde århundradet”.109) 

 

Figur 4. Första kammarens sociala sammansättning 1870–1910 samt adelns andel (mörkgrå linje). 

Källa: I. N. Sandström, ”Första kammaren 1870–1930” i Studier över den svenska riksdagens sociala 
sammansättning, Uppsala 1936, s. 104, 108, 111. Kategorier sammanslagna enligt diskussion i 

avsnittet ”Källorna, deras tolkning och ...”. 

                                                           
107 Sandström 1936, s. 104. 
108 Sandström 1936, s. 105. 
109 Wennerholm 1978, s. 123. 
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Tillvägagångssätt och kritik 

Blockröstningen utsattes under den tidiga perioden inte för någon kritik alls. Troligen var 

medvetenheten om andra valsystem liten både bland allmänheten, landstingsmännen och 

tidningsredaktörerna, så något alternativ kanske inte sågs som rimligt i dessas föreställningsvärld. Vid 

valet 1880 till två ledamöter, varav en på grund av ett utgånget mandat och en på grund av ökad 

folkmängd, yrkades att de borde väljas var för sig i separata majoritetsval, men det förslaget förlorade 

i omröstning, och för övrigt skiljer sig inte detta system markant från blockröstning.110 Bristen på 

proportionalitet var naturligtvis kännbar för minoritetspartiet i de fall valet stått mellan två tydliga 

intressen, men först 1889 framkom krav på att även minoritetens intressen skulle tillgodoses, och 

dessa krav föll inte i god jord.111 Att de allra flesta val gällde endast ett mandat minskade naturligtvis 

incitamentet för sådana diskussioner. 

 Stor vikt lades vid att valsedlarna var korrekt skrivna. Ett utelämnat eller felaktigt förnamn kunde 

leda till att valsedeln – med alla dess namn, om flera platser stod på spel – kasserades, trots att det 

oftast var uppenbart vem rösten var ämnad för.112 Detta kom så småningom under diskussion. Vid 

valet 1883 fick en omröstning hållas om validiteten hos en valsedel märkt ”häradshöfdingen N. N. 

Liljesköld”. KT finner det märkligt att landstingsordföranden, Carl Hammarhjelm, stödde valsedeln; 

hans linje förlorade dock med 38 röster mot 26. Fallet saknade betydelse för utgången av valet, som 

den avsedde Karl Liljesköld vann med bred marginal, men visar att ett förfarande som tidigare inte 

varit ifrågasatt nu åtminstone diskuterats.113 Beslutet accepterades inte heller som prejudikat. Nästa år 

diskuterades två valsedlar, en märkt ”A. C. Lexow, Allstrum, J. D. Kullgren, J. O. Sundström, 

Hammarhjelm” och en ”O. G. Andersson, Wenersvik, J. A. Sundström, Charlottenberg, A. C. Lexow, 

J. D. Kullgren”. Att tolkningsutrymmet i Riksdagsordningen kunde fyllas på märkliga sätt ses av att 

det endast var den senare (med felaktigt förnamn på Oscar Sundström) som gick upp till votering. 

Denna slutade med siffrorna 35–30 mot accepterande och båda valsedlarna kasserades.114 Den store 

förloraren på detta beslut var Lexow, som faktiskt hade blivit återinvald om båda godkänts.115 

 Hammarhjelm, som presiderade vid samtliga ovanstående omröstningar, verkar ha varit snabb att 

proklamera acklamation – ibland, som i fallet med valsedeln på Liljesköld, i strid med det senare 

framvoterade beslutet. Det var tydligen inte alltid lätt att hänga med i svängarna, ty KT känner sig 

inför 1883 års landsting anmodad att uppmana ordföranden att ”noggrant klargöra, hur wåre hederlige 

men med kontrapropositioner föga förtrogne dannemän böra bete sig”.116 Men han var ingalunda den 

förste av landstingets ordförande som utsattes för kritik. Redan efter tinget 1868 skriver C. J. G. 

                                                           
110 VL 21 sep 1880. 
111 NWT 17 sep 1889. 
112 VL 19 sep 1871, NWT 20 sep 1876. 
113 VL 19 sep 1883. 
114 VL 16 sep 1884. 
115 VL 16 sep 1884. 
116 KT 15 sep 1883. 
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Linroth, förvisso i ett privat brev, om C. G. Ugglas insats på posten. Behandlingen skulle enligt vad 

han hört ha varit ytterst knapphändig, till den grad att ”ja och nej blef enda diskussionen, och så pang”. 

Sarkastiskt tillskriver han detta förfarande ”den berömvärda önskan att freda ledamöterna från att 

danna sig uti en diskussion och att i rappet få slut på landstinget till fromma för landstingsmännens 

kassor, och de hemmawarande fruarnas längtan”, och refererar en typisk episod då bruksägaren Jacob 

Geijer anmälde att han inte kunde votera då han inte visste vad voteringen gällde, och att han ville få 

hela motionen uppläst. Uggla skall då argt ha svarat: ”Är brukspatron Geijer så angelägen om att få 

hela motion uppläst så kan han komma hit och läsa upp den sjelf.”117 När det gäller själva valen har 

ordföranden knappast spelat någon väsentligare roll, men han kunde naturligtvis inskärpa noggrannhet 

vad gällde valsedlarnas utformning. Valda paragrafer ur Riksdagsordningen brukade läsas upp 

omedelbart före valet. 

 Att förberedande nomineringsmöten hölls ända från början har redan klarlagts. Vi vet dock inte 

mycket om hur dessa gick till de första åren. Ibland hölls provval för att säkerställa stödet för de olika 

kandidaterna innan man gick till den officiella valurnan. 1872 blandar dock WLT ihop provval med 

riktigt val, då man påstår att provvalsvinnaren undanbad sig förtroendet innan han hann bli formellt 

vald (vinnaren var för övrigt samme Rhodin som avsagt sig riksdagsmannaplatsen redan 1866, då efter 

att valet företagits).118 I själva verket var båda valen officiella, och Rhodin avsade sig alltså en plats 

som han redan, än en gång med stor majoritet, blivit utsedd till.119 

 Framemot slutet av 1880-talet blir informationen i tidningarna mer utförlig när det gäller möten och 

provval, men då dessa möten starkt hänger samman med partiväsendets framväxt, kommer de att 

diskuteras närmare i nästa kapitel. Här skall bara nämnas att man vid ett provval (1891) tillgrep en 

form av Runoff voting, där de två kandidater som fått flest röster möttes i en andra valomgång. Detta 

hade dock inte bestämts på förhand, utan gjordes efter att man sett den stora röstsplittringen i det 

ursprungliga provvalet.120 

 

                                                           
117 C. J. G. Linroth till Theodor Wijkander 7 okt 1868, August Wijkanders arkiv, vol. 3, GLA. 
118 WLT 18 sep 1872. 
119 VL 17 sep 1872. 
120 NWT 22 sep 1891. Om detta valsystem, se Lakeman 1970, s. 59–61; Reynolds 2005, s. 52–53. 
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4 

 

Partiväsendets framväxt 

 

 

En avsedd verkan med tvåkammarsystemet var att kamrarna skulle representera samma 

befolkningsunderlag, men på olika sätt. Första kammarens ledamöter var tänkta att väljas med hänsyn 

till personlig lämplighet snarare än politiska åsikter. De indirekta valen och den längre mandattiden 

var båda menade att leda till att valkorporationerna, landstingen, skulle bortse från de dagspolitiska 

intressena, vilka däremot tidigt kom att styra valen till Andra kammaren. Därför är det kanske inte 

konstigt att konservativa krafter i Jönköpingstrakten 1874 försatts, med WLT:s ord, ”i fullt raseri” över 

att landstingets bondemajoritet till förstakammarrepresentant valt en i länet helt okänd värmländsk 

hemmansägare, helt uppenbart ett rent partival grundat på socialgruppsrelaterade åsikter.121 

 Just mitten av 1870-talet markerar en plötslig övergång i riktning mot sådana, vartill bakgrunden är 

följande. Som tidigare framhållits utgjorde hemmansägarna den allra största gruppen i de flesta 

landsting, ofta med egen majoritet. I Värmland var gruppen marginellt större än kapitalistgruppen, 

men likafullt den största gruppen. Redan vid de tidigaste valen talades ibland om konflikter mellan 

bönder och ”herremän” (varmed menades kapitalister samt tjänstemän), och det framhölls som viktigt 

att hålla ihop inom den egna gruppen. Även om Anders Fryxell hävdade att valet 1867 inte avgjorts av 

bönderna utan av fryksdalingarna,122 är det knappast någon tvekan om att böndernas inställning 

påverkade valförberedelserna.123 Denna kombination av klasskonflikt och lokal konflikt kom att prägla 

de närmaste åren. Ännu vid Wijkanders återval 1876 säger E. G. Danielsson i sitt gratulationsbrev att 

”en del af vestra Wermlands landstingsmän jemte ett antal bönder gåfvo sina röster åt Sundström”,124 

och landshövdingen, Gyllenram, förklarar att Sundström trots allt besegrades med just att herremännen 

hållit samman.125 

 Vilket var då böndernas objektiva klassintresse, om ett sådant fanns? Den frågan tycks enkel att 

besvara. Enligt WLT var det nya lantmannapartiets syften desamma som det gamla bondeståndets: ”att 

spara på utgifterna och att få skatterna, isynnerhet på jorden, förminskade eller helst afskaffade”.126 

När bönderna efter representationsreformen fick majoriteten i Andra kammaren började dessa syften 

framstå som möjliga att genomföra, men anslagsfrågorna avgjordes i gemensam votering med båda 

kamrarna.127 Därför krävdes, om inte en majoritet även i Första kammaren, så åtminstone en 

                                                           
121 NWT 26 sep 1874, WLT 30 sep 1874, WLT 14 okt 1874. 
122 Anders Fryxell till Theodor Wijkander 2 nov 1867, August Wijkanders arkiv, vol. 3, GLA. 
123 Otto Falk till Helmer Falk 22 sep 1867, Helmer falks privata brev, VM. 
124 E. G. Danielsson till Theodor Wijkander 22 sep 1876, August Wijkanders arkiv, vol. 3, GLA. 
125 Henrik Gyllenram till Theodor Wijkander 19 sep 1876, August Wijkanders arkiv, vol. 3, GLA. 
126 WLT 14 okt 1874. 
127 Stjernquist 1996, s. 222. 
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betydande minoritet. Det gällde alltså att skapa en bondevänlig filial i Första kammaren, och framför 

allt började antibyråkratiska åsikter figurera: landstingen uppmanades att låta landshövdingarna stanna 

hemma och i stället välja sådana personer (inte nödvändigtvis bönder, eftersom valbara bönder var 

svårfunna) som delade partiets åsikter när det gällde just skattefrågan och sparsamheten i fråga om 

försvaret.128 

 

 

Lantmannapartiets inverkan på förstakammarvalen 1875–1884 

Andra kammarens lantmannaparti konstituerades formellt den 10 mars 1867, alltså redan under den 

allra första tvåkammarriksdagen.129 Termen ”lantman” började i detta sammanhang användas av den 

småländske godsägaren Emil Key, en av partiets grundare, och syftade till att få godsägare och vanliga 

hemmansägare att känna samhörighet under en gemensam benämning. Partiprogrammet omfattade de 

väntade frågorna: sparsamhet i statsförvaltningen kopplad med ett avskaffande, på sikt, av 

grundskatterna på jorden, indelningsverket och andra pålagor som ensidigt drabbade jordbrukarna. 

Även när det gällde försvaret, som snart skulle bli den hetaste frågan, förespråkade partiet sparsamhet, 

dock inte överdriven sådan. Grundskatternas och indelningsverkets avskaffande skulle kompenseras 

med en utökning av den allmänna värnplikten.130 I denna fråga nåddes 1873 en tillfällig kompromiss, 

men värnplikten och grundskatterna fortsatte även efter det att diskuteras i riksdagen.131 

 Året efter byråkraternas ”fulla raseri”, 1875, var det dags för ett stort antal förstakammarval på 

grund av den första mandatperiodens slut, och bondemajoriteten i Andra kammaren såg sin chans att 

på allvar påverka sin förstakammarfilials numerär. Bönderna manades nu att helt bortse från 

personliga och regionala hänsyn och rösta som en enad grupp. Detta lyckades dock inte i stort. Den 

provinsiella samhörigheten i landstinget upplevdes fortfarande starkare än klasstillhörigheten,132 och 

den trogna lantmannafilialen kom 1876 att utgöras av bara 20–22 ledamöter.133 De allra flesta 

förstakammarledamöter räknade sig ännu inte som anhängare till något specifikt parti. 

 Värmland var hem för några förmögna hemmansägare som inte skydde att själva kandidera till 

förstakammarplatserna. Redan 1866 fick Nils Nilsson i Gillberga fyra röster (se tabell 1, s. 18), och 

även året efter vet man att han ”ivrigt vigilerade för egen räkning”.134 Att Jönköpingstingets lantmän 

1874 vände sig till just Värmland i sökandet efter sympatiserande kandidater är ännu ett tecken på 

detta, men visar också att de värmländska bönderna ännu hade mycket små förutsättningar att bli valda 

av sitt eget landsting. (Att värmlänningar valdes in för andra län var för övrigt inte unikt. Bruksägaren 

                                                           
128 Thermænius 1928, s. 290. 
129 Thermænius 1928, s. 175. 
130 Carlsson 1990, s. 15. 
131 Kvarnström 2004, s. 207–208. 
132 Thermænius 1928, s. 289–290. 
133 Thermænius 1928, s. 290. 
134 Otto Falk till Helmer Falk 22 sep 1867, Helmer Falks privata brev, VM. 
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Anders Berger i Håkanbol var Örebros representant 1870–1871 och lantmannapartisten disponent 

Niklas Biesèrt i Töcksfors var Jämtlands 1883–1891. Båda hade, i likhet med Jönköpings-

representanten, tidigare representerat sina hemvalkretsar i Andra kammaren.135) En av de valda 

värmlänningarna 1875 var Casper Lexow, som efter fyra år avsade sig platsen och vid senare 

valkampanjer skulle komma att tas till lantmannapartiets kandidat.136 Det finns dock inga belägg för 

att han redan då han blev vald hyste sådana sympatier.137 

 1876 var därför första gången en kandidat i ett värmländskt förstakammarval kallades 

”lantmannapartist”.138 Det rörde sig då om Oscar Sundström på Charlottenbergs bruk, som fick 27 av 

de 64 rösterna och besegrades av Wijkander.139 Även 1883 uppställdes i brådrasket efter Edvard 

Laurells oväntade avsägelse en rent lantmannapartistisk kandidat, Anders Nilsson i Bäckelid. På 

valdagens morgon upptäcktes att denne inte var valbar, och han ersattes då av Robert Themptander, 

som var finansminister i Arvid Posses avgående lantmannaministär. Themptander besegrades stort av 

häradshövdingen Karl Liljesköld, och KT beklagar sig förvisso över detta faktum, men prisar ändå den 

valdes personliga kvalifikationer: 

 

Ehuru wi sålunda, då wal fanns endast mellan dessa båda, helst skulle hafwa sett den, enligt hwad man 

pröfwat, sjelfständige, erfarne, landtmannawänlige och sparsamme hr Themptander pryda den lediga 

platsen bland Wermlandsombuden i förste kammaren, hindras wi emellertid icke häraf, att wid det nu 

walda ombudet knyta rätt stora förhoppningar. Hr Liljesköld bör nämligen kunna förutsättas wara wäl 

förtrogen med wårt lands werkliga ställning i ekonomiskt hänseende samt sålunda känna till, hur långt 

förmågan till fortsatt millionslöseri i werkligheten sträcker sig bland dem, som i första hand genom 

ihärdigt arbete, umbäranden och en aldrig hwilande omtanke skola ur en karg natur framtwinga de 

tillgångar, af hwilka wi alla skola hafwa wår bergning.140 

 

Detta att gripa personliga egenskaper och förmildrande omständigheter som ett halmstrå då valet rent 

politiskt förlorats var vanligt vid denna period. Så var ännu fallet då lantmannapartisterna med Casper 

Lexow i spetsen förlorade 1884 års val.141 En av detta vals vinnare var Oscar Sundström, som nu 

knappast längre kunde kallas lantmannapartist, även om han var en moderat reformvän.142 Ännu fyra 

                                                           
135 Norberg 1990, s. 387, 390. Att Biesèrt var lantmannapartist ses av KT 13 sep 1884, som föreslog honom till 
kandidat till en värmländsk plats trots att han alltså redan satt i kammaren. Likaså föreslog man E. J. Ekman, 
som blivit invald i Andra kammaren. 
136 NWT 22 sep 1875; KT 13 sep 1884; KT 24 mar 1885; KT 4 apr 1885; KT 11 sep 1889, insändare sign. ”O. 
A.”. 
137 NWT 29 sep 1875 är till exempel positiv till valet, trots sin tydliga avoghet mot lantmannapartiets politik. 
138 NWT 13 sep 1876, insändare sign. ”Också landstingsman”. 
139 WLT 20 sep 1876; att han var böndernas kandidat ses av E. G. Danielsson till Theodor Wijkander 22 sep 
1876, August Wijkanders arkiv, vol. 3, GLA. 
140 KT 22 sep 1883. 
141 KT 13 sep 1884 och 17 sep 1884. 
142 KT 17 sep 1884, NWT 18 sep 1884. Sundströms val tycks helt enkelt inte ha haft särskilt politiska förtecken. 
Inget nämns om några partistridigheter i gratulationsbrev som N. Sahlbom till Oscar Sundström 19 sep 1884, 
Charlottenbergs bruks arkiv, vol. E : 336, VA. 
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år senare kan KT skriva att ”den valde är visserligen tullvän och kanske ej heller så sparsamhetsvänlig 

och lantmannavänlig, som mången skulle önskat, men, sådan ställningen är i vårt landsting har man 

alla skäl att vara nöjd med valet af kapten Svedelius”.143 Partipolitiseringen genomfördes med andra 

ord gradvis, och partitillhörigheten var, om än kanske viktigast, ännu inte allt vid bedömningen av en 

kandidats förtjänster. Att händelserna 1883 ändå kändes som ett snöpligt och onödigt nederlag framgår 

av KT:s minne av dem ett år senare, när tidningen uppmanar landstingsmännen till vaksamhet: 

 

Bereden Eder väl härpå, så att man icke äfwen denna gång öfwerrumplar Eder genom att de, som borde 

wara Edra wänner, i stället blott tänka på att genom walen gagna sig sjelfwa!144 

 

Här framstår lantmännen alltså som mer eller mindre överkörda av ”herrepartiet” och ordföranden 

Hammarhjelm. Det är naturligtvis tveksamt om man i den frågan bör lita på KT, som hade intresse av 

att invagga landstingets bönder i säkerhet om att deras sammanhållning egentligen var starkare än vad 

som framgick av 1883 års röstsiffror – och starkare än vad som kanske var fallet. 

 

 

1885 års urtima landsting 

I regel inkom riksdagsmännens avsägelser strax före ordinarie landsting, så att landstingsmännen fick 

några dagar på sig att förbereda valet. Ibland var det, som diskuterats ovan, mer brådskande än så. 

Men aldrig var det så dramatiskt som 1885, när Rudolf Adlersparre avsade sig uppdraget mitt under 

pågående riksdag, detta ”af godkända skäl”, som NWT skriver.145 Egentligen var det enligt Riksdags-

ordningens § 12 inte tillåtet att göra så,146 men Adlersparres situation var speciell. Han hade nämligen 

upptäckt att hans ekonomiska ställning blivit sådan att han inte längre var valbar till kammaren,147 och 

i sådana fall hade han enligt § 9 att omedelbart frånträda befattningen.148 Eftersom inga suppleanter 

fanns före 1909 års valreform, fick således ett urtima landsting sammankallas den 9 april endast för 

frågan om fyllnadsval. KT upprörs över att Adlersparre inte avsagt sig platsen tidigare, då han troligen 

länge varit medveten om situationen, och då det urtima landstinget, enligt tidningens beräkningar, 

skulle komma att kosta länet ungefär 3 000 kronor, en ansenlig summa.149 

 Viss förvirring uppstod angående vilka landstingsmän som skulle bevista detta plötsliga 

endagsmöte. Hälften av platserna i tinget byttes ut varje år, och på våren 1885 hade några av dessa 

valkretsar redan företagit sina val inför höstens ordinarie landsting, medan andra ännu inte gjort det. 

Förordningen om landsting sade inget om när landstingsmännens mandat skulle anses påbörjas – på 
                                                           
143 KT 19 sep 1888. 
144 KT 13 sep 1884. 
145 NWT 11 apr 1885. 
146 Naumann 1866, s. 703. 
147 Rudolf Adlersparre till FK 10 feb 1885, återgivet i FK 12 feb 1885. 
148 Naumann 1866, s. 702. 
149 KT 14 feb 1885 och 18 feb 1885. 
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valdagen, den 1 januari före valet eller vid lagtima landstings första sammanträde efter valet. En 

regeringsresolution 1863 hade förkastat den retroaktiva idén om 1 januari, men annars inte besvarat 

frågan.150 Ledande krafter inom det värmländska landstinget ansåg sig nu, när frågan blev aktuell, 

nödgade att själva avgöra saken, och bestämde att det urtima landstinget skulle bestå av de ledamöter, 

som också utgjort senaste lagtima landsting.151 

 Ingen av landstingsmännen tycks ha haft problem att inställa sig, med undantag för en som uteblev 

av hälsoskäl men ersattes av sin suppleant. Denna gång var det inte fråga om att uppskjuta valet, utan 

det företogs omedelbart efter uppropet, och utföll så att den avgående landshövdingen, Gyllenram, 

vann med 37 röster mot 24 för lantmannapartiets kandidat Casper Lexow.152 Gyllenram var på plats i 

Stockholm och uppvisade sin fullmakt redan åtta dagar senare.153 

 Gyllenram, som innehaft landshövdingsposten i över elva år, var en allmänt uppskattad 

landshövding, och att han härmed fått ”det vackraste erkännande, som länet kunde gifva” är det ingen 

tvekan om.154 Han tycks dock inte ha varit påtänkt förrän på ett mycket sent stadium, och valet var 

oväntat för många. Troligen övergick landstingsmännen till honom efter att han antytt sin avgång. 

Valet kom att kritiseras eftersom landstinget enligt KT ”öfwerskrider sin moraliska befogenhet, om det 

uteslutande afser att bewisa någon, hwem det wara månde, en artighetsbetygelse”. En landstingsman 

konstaterade att Gyllenram på grund av sin höga ålder (71 år) nog ändå skulle komma att avsäga sig 

platsen inom några år (vilket för övrigt 1888 också skedde), och ansåg sig därför inte behöva tumma 

på artigheten. Möjligen kan några av valmännen ha trott att Gyllenram skulle tacka för 

hedersbetygelsen men tacka nej till valet, vilket KT öppet anser att han borde ha gjort, alltså ett 

parallellfall till det tidigare nämnda gotländska valet 1874. I just detta fall tycks de radikala rösterna ha 

rätt i att artigheten fått gå före vissa andra hänsyn, men då precis som året innan lantmannapartisterna 

nästan mangrant röstat på Lexow var det ändå i första hand frågan om ett partival, som avgjordes av 

att dessa var i minoritet, och än en gång måste KT:s kommentarer ses i ljuset av detta nederlag.155 

 

 

Den nya klyftan: protektionister och frihandlare 

Strax före 1866 års representationsreform hade Sverige, under justitiestatsminister Louis De Geers 

ledning, övergivit det tidigare merkantilistiska systemet och tillämpade nu frihandel. På 1880-talet 

ledde detta till problem för delar av de svenska bönderna, då det blivit möjligt att frakta billig 

spannmål från Ryssland och Amerika till Västeuropa och därmed sänka spannmålspriserna betänkligt i 

                                                           
150 Blomberg 1875, s. 39–40. 
151 KT 24 mar 1885. 
152 KT 11 apr 1885; för Lexows kandidatur, se KT 4 apr 1885. 
153 Protokoll hållet inför justitieministern 17 apr 1885, återgivet i FK 18 apr 1885. 
154 NWT 11 apr 1885. 
155 KT 11 apr 1885. Lexow tappade dock två röster sedan hösten, och KT tror sig ”weta något så när hwilka de 
affallande äro”. 
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de inhemska marknaderna. Krisen ledde till att delar av lantmännen började förespråka skyddstullar på 

livsmedel, medan andra, vars produktion var inriktad på andra varor, föredrog att stödja 

frihandelsvännerna, som naturligtvis var starkast i städerna.156 

 1885 och 1886 års riksdagar kom att helt förändra det svenska partiväsendet genom att en kammar-

överskridande protektionistisk kommitté bildades och åsikten i tullfrågan kom att bli helt avgörande 

för partitillhörigheten.157 En bestående effekt på Första kammarens arbete blev bildandet av det 

protektionistiska majoritetspartiet, som snart helt behärskade kammaren, och det moderata frihandels-

partiet.158 Detta skedde ungefär samtidigt som delningen av Andra kammarens lantmannaparti 1888, 

där den protektionistiska falangen bröt sig loss och bildade Nya lantmannapartiet, varvid de 

kvarvarande frihandlarna kom att kallas Gamla lantmannapartiet.159 I riksdagen som helhet 

dominerade tullvännerna, och 1888 infördes skyddstullar,160 men frihandlarna såg inte striden som 

avslutad. Tvärtom kom den att dominera valkampanjerna flera år framåt. En stridsfråga blev hur lång 

prövotid det nya systemet skulle behöva innan man kunde utvärdera dess för- och nackdelar. 

Protektionisterna krävde naturligtvis en längre tidsrymd för detta, medan otåliga frihandlare ofta redan 

åren efter beslutet ville riva upp det, som man såg som ett orimligt bakåtsträvande. 

 Under de inledande tullstriderna representerades Värmland i båda kamrarna av såväl protektionister 

som frihandlare (se figur 5, nästa sida). Den frihandelsvänliga regeringen beslöt under riksdagen 1887 

att utlysa nyval för att ”spörja landet om dess mening”,161 något som torde ha varit uppskattat i 

Värmland, där petitionslistor mot skyddstullarna tillsänts riksdagen ”hufvudsakligen från de delar, 

hvilkas representanter här stält sig på den protektionistiska sidan”.162 Nyvalen gällde dock endast 

Andra kammaren, där resultatet för Värmlands del blev en jordskredsseger för frihandelssidan: endast 

i Södersysslets domsaga kvarstod en tullförespråkande riksdagsman.163 

 Tullvännerna i länet började inför förstakammarvalet 1888 sätta sitt hopp till landstinget som 

motvikt mot denna utveckling. Inför valet skriver protektionistiska NWT att frihandelssidan utövat 

påtryckningar på landstingen.164 I Värmland kom det dock snabbt att visa sig att de hade mycket litet 

att hämta. Systematiskt kom frihandlare efter frihandlare att bytas ut mot avgjorda tullvänner; 

frihandlare kandiderade sällan ens i slutvoteringen. Ofta slöt även landstingets frihandlare upp bakom 

huvudkandidaten i insikten om att de själva var i minoritet, och i försök att få en så moderat 

protektionist som möjligt vald.165 

                                                           
156 Kvarnström 2004, s. 208. 
157 T. Nilsson 1994, s. 122. 
158 Carlsson 1990, s. 20. 
159 Carlsson 1990, s. 15–16. 
160 Kvarnström 2004, s. 208. 
161 NWT 17 jan 1888. 
162 Per Sahlström i Andra kammarens protokoll 3 mar 1887 fm, Riksdagstrycket. 
163 Se bilaga B för källor. 
164 NWT 1 sep 1888. 
165 NWT 20 sep 1888, KT 18 sep 1889, NWT 24 sep 1891. 
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Figur 5. Andel protektionister bland de värmländska riksdagsledamöterna 1887–1894. Källor: se 
bilaga B. 

 

 Vid det förberedande valmötet 1889 kommer det försök till minoritetsrepresentation, som nämndes 

i ett tidigare avsnitt. 37 av landstingets 64 ledamöter deltog, och av dessa var bara ett tiotal frihandlare. 

Men två mandat skulle besättas, och borgmästare Nordenfelt i Kristinehamn ansåg det rimligt att en 

protektionist och en frihandlare skulle få dela på förtroendet. Hans Karlstadskollega, Moberg, motsatte 

sig dock förslaget, och man skred till vanligt provval, där protektionisterna vann stort.166 Återigen 

slutade valprocessen med att flera av frihandlarna gav upp och slutligen röstade på de tullvänliga 

kandidaterna, eller åtminstone på en kombinerad valsedel,167 och än en gång talade frihandlarna om att 

välja så moderata protektionister som möjligt, kanske sådana som bara passivt stödjer spannmåls-

tullarna för att kunna få till stånd tullar på sina järnbruksprodukter.168 

                                                           
166 NWT 17 sep 1889. 
167 KT 18 sep 1889, NWT 19 sep 1889. 
168 KT 18 sep 1889. 
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Enighet i stormen 

Vid andrakammarvalet 1890 lierade sig frihandlarna med de frikyrkliga rörelserna och lyckades stärka 

sina positioner ännu mer än vid 1887 års val. Första kammaren sågs nu av många som enda möjlig-

heten till skyddstullarnas överlevnad, åtminstone vad gällde de värmländska riksdagsmännen.169 

Polemiken var dock överflödig, då ingen inblandad tycks ha tvivlat på att det värmländska valet 1891 

skulle sluta med en protektionistisk seger.170 Så skedde också, och enligt NWT väckte valet ”allmän 

tillfredsställelse bland meningsfränderna inom länet”.171 Frihandlarna tycks helt ha givit upp spelet, 

endast 6 av 61 röster lades på deras representanter.172 

 Över huvud taget blev de konservativa landstingsmännen nu, då tullfrågan var avgjord och tingets 

frihandlare utmanövrerade, omåttligt eniga i sina riksdagsval. Vid samtliga val 1891–1894 räknades 

segermarginalen i dussintals röster (se figur 6, nästa sida, för ett mer kvantitativt mått på enigheten).173 

Förutom den stora majoriteten i tullfrågan hänger detta samman med provvalens inriktning. Redan vid 

valmötet 1889 hade borgmästare Moberg uttalat sin önskan att provvalets resultat skulle respekteras så 

att röstsplittring kunde undvikas.174 Det är här inte frågan om partier som måste hålla samman 

inbördes för att inte besegras, utan enigheten har blivit ett självändamål, ett styrketecken för 

landstinget att visa upp utåt. Att en andra omröstning anställdes vid provvalet 1891 visar tydligt vilken 

vikt som lades vid att uppnå konsensus redan innan det officiella valet, och det blev sålunda 

meningslöst att rösta på andra kandidater än provvalets vinnare. Denna nya tradition följdes oomstridd 

de närmaste åren, som framgår av figur 6. Att konsensus var det rådande konceptet under den senare 

delen av den plutokratiska perioden kan naturligtvis vara en anledning till att förstakammarvalen 

generellt ofta ansetts konsensusmättade. 

 1860-talets järnvägsfraktioner var, 25 år senare, mycket långt borta. 

 

                                                           
169 T.ex. NWT 17 sep 1891, insändare sign. ”Kommunalnämdsordförande”. 
170 NWT 19 sep 1891. 
171 NWT 26 sep 1891. 
172 NWT 24 sep 1891. 
173 NWT 24 sep 1891, VL 20 sep 1892, VL 19 sep 1893, VL 18 sep 1894. 
174 NWT 17 sep 1889. 
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Figur 6. De valdas totala andel av de godkända avgivna rösterna vid de värmländska första-

kammarvalen 1866–1894. Källor: Värmlands läns landstings protokoll, Landstingsarkivet i Värm-
land; Nya Wermlandstidningen, Karlstad. 
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5 

 

Landstinget, opinionen och tidningsmännen 

 

 

Hittills har tidningarna NWT och KT framför allt använts som berättande källor, som har förmedlat 

delar av de händelseförlopp som de officiella källorna inte tagit upp. Det har tvivelsutan framkommit 

att tidningarna inte alltid förhållit sig helt neutrala till dessa händelseförlopp, och på vissa ställen har 

deras politiska åskådning lyst igenom. 

 Det är nu hög tid att studera dessa inställningar djupare. Detta kapitel kommer att undersöka hur 

stor insyn tidningsmännen haft i landstingets arbete, vilka försök de gjort att påverka valen och i 

möjligaste mån också hur väl dessa försök lyckats. Detta kommer till sist att kopplas till begreppet 

”den allmänna opinionen” och frågan om hur stort befolkningens direkta och indirekta inflytande på 

förstakammarvalen varit. 

 Vid 1860-talets mitt var tidningarnas upplagesiffror uppskattningsvis 700 för NWT och 300–400 

för NWP. Den förstnämnda tidningen drabbades hårdare av branden 1865, men NWP lyckades aldrig 

komma ikapp upplagemässigt. Ännu efter värvandet av Anders Jeurling 1879 förblev KT den mindre 

av stadens tidningar.175 Det är i princip omöjligt att besvara frågan om huvuddelen av landstinget läste 

endast en av tidningarna, eller båda. Några försök skall dock göras, tillsammans med övriga aspekter 

av tidningarnas inblandning i valen. 

 

 

Nya Wermlandstidningen: Från observationer till kommentarer 

Vid det första valet 1866 intog NWT, som sedan tretton år tillbaka kallade sig moderatliberal,176 en 

observerande profil. Förvisso hade man en vecka före valet publicerat en lista på de i Värmland 

bosatta personer, som var valbara till Första kammaren,177 men från själva valet var rapporteringen 

ytterst sparsam. Endast de valda ledamöternas namn och röstetal gavs, tillsammans med ett 

omnämndande av lottningsförfarandet och de på det sättet utslagna kandidaterna. Inget sägs dock om 

de bakomliggande stridigheterna.178 Det är oklart om detta beror på att NWT inte haft tillgång till 

informationen i fråga, eller på ett medvetet val.  

 De närmaste åren uppvisade samma mönster. 1871, efter valet av landshövding Rosensvärd, gav 

NWT den första kommentaren utöver röstsiffror, vilken dock inskräkte sig till en anmärkning om att 

                                                           
175 Johannesson 1999, s. 23–24. 
176 Nordmark 1999, s. 20. 
177 NWT 12 sep 1866. 
178 NWT 22 sep 1866. 
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segraren efteråt givit landstingsledamöterna en ”stor middag”.179 Det sägs dock inte huruvida detta 

uttryckligen var som tack för förtroendet, eller om det var att betrakta som ett normalt förfarande för 

landshövdingen. Hans efterträdare, Henrik Gyllenram, gjorde landstingsmiddagen till en tradition, om 

den inte redan var det.180 

 De verkliga kommentarerna börjar 1874, och då först med det val som anställts i Jönköpings län – 

där en värmlänning, som tidigare nämnts, blivit vald. Andreas Andersson från Mosstorp utanför 

Karlstad var lantmännens kandidat och den citerade Jönköpings dagblad ondgjorde sig över att denne 

var allmänt okänd i länet och saknade de företräden som brukat utmärka förstakammarledamöterna – i 

synnerhet dem som hämtats utanför det egna länet. Dessutom skulle lantmännen ha agerat 

hemlighetsfullt och omöjliggjort varje form av tillmötesgående från herremännens sida. NWT tar inte 

själv ställning till Anderssons kandidatur men konstaterar att valet väckt ”allmänt ogillande”.181 

Samma år sammanfattar NWT det värmländska landstinget i positiva ordalag och skriver speciellt att 

förstakammarvalet ”mottagits med tillfredsställelse” vilket motiveras med Carl Rhodins personliga 

egenskaper såsom redbarhet och karaktärsfasthet.182 Sammanfattningen återkommer året efter och är 

då kritisk på en punkt, dock ej angående förstakammarvalet.183 

 Där de valda ledamöterna alls kommenteras, är det i regel i positiva ordalag och koncentrerat på 

personliga egenskaper. Eftersom NWT stod i samma läger som landstingets majoritet i såväl grund-

skattefrågan som tullfrågan ansåg man sig knappast ha anledning att kommentera annat. Framför allt 

prisar man valen av inhemska förmågor,184 och inpräntar gång på gång hur viktigt det är att de valda är 

självständiga och inte låter sig styras av partidisciplin.185 Dessa uttalanden är naturligtvis, om än i 

förtäckta ordalag, riktade direkt mot lantmannapartiet. Någon enstaka gång är man mer uttrycklig, som 

när man erkänner att finansministern Themptander har mer erfarenhet av rikspolitiken, men säger att 

han ”antingen godwilligt eller dertill af en än kraftigare wilja twingad, under Posseska ministerens 

dagar wisat sig ega sådana åsigter beträffande förhållandet mellan stads- och landsbygd, att hans wal i 

flere fall hade warit mindre önskligt”.186 

 Samma varning mot partiretorik återkommer i tullfrågan. En avgående ledamots personliga 

kvalifikationer hyllas samtidigt som man beklagar att han ”med anledning af sin tullpolitiska 

åskådning ej längre kan befinnas rätte mannen att representera ett landsting, som hyser en motsatt 

uppfattning”.187 1891 varnar tidningen mot frihandlarnas argument att protektionisterna skulle hedras 

av att sätta andra frågor främst. Sådana tillmötesgåenden ”lönades ju så vackert vid senaste riksdag, då 

                                                           
179 NWT 20 sep 1871. 
180 NWT 23 sep 1874; WLT 23 sep 1874; Henrik Gyllenram till Theodor Wijkander 19 sep 1876, August 
Wijkanders arkiv, vol. 3, GLA. Ännu 1891 hölls sådana middagar (NWT 22 sep 1891). 
181 NWT 26 sep 1874. 
182 NWT 30 sep 1874. 
183 NWT 29 sep 1875. 
184 NWT 18 sep 1883, NWT 13 sep 1884. 
185 NWT 30 sep 1874, NWT 18 sep 1883, NWT 11 apr 1885. 
186 NWT 20 sep 1883. 
187 NWT 24 sep 1891. 
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man utan all hänsyn ville kasta bort det ’nya systemet’ och sätta den förra olyckliga regimen i 

stället”.188 Generellt hade NWT och KT mycket olika syn på hur lång prövotid som behövs för att 

avgöra det nya systemets för- och nackdelar. 

 

 

Den radikala Karlstadstidningen? 

Till en början framstod dock KT:s föregångare, NWP, som relativt lik sin konkurrent när det gällde 

synen på landstingen. 1868 sägs till exempel att landstinget ”burit prägel af en konservatism och 

sparsamhet, hwilken synnerligast i nuwarande betryckta tider är icke allenast nödwändig utan äfwen 

berömwärd”.189 Missväxten under de första tvåkammaråren var, som tidigare nämnts, omfattande och 

ledde till ett mycket begränsat utrymme för politiska skiljaktigheter när det gällde finansiella frågor, 

vilket för övrigt kan vara en av förklaringarna till att det var lokala och personliga hänsyn som 

avgjorde de tidigaste valen.190 Inte heller var tidningen öppet antibyråkratisk.191 Även efter namnbytet 

till Wermlands läns tidning saknas värderande kommentarer helt. 

 Men från 1874 börjar WLT utmärka sig på det politiska planet, och det hänger samman med 

lantmannapartiets strävanden. Bestämt vänder man sig mot den konservativa Jönköpingspressen, som 

man hävdar fått uppgifter ”om bakfoten”, och ger läsarna till livs en lista på Andreas Anderssons 

kvalifikationer. Att Andersson inte var personligt bekant för huvuddelen av de röstande ser man inte 

som ett problem: ”De, till föga fromma för landet, skedda walen af i Stockholm wistande högre 

embetsmän som landstingen måste wälja af brist på hugade kandidater inom orten, hafwa säkerligen 

icke skett på grund af de wäljandes personliga kännedom; och ändock hafwa dessa på sådana män 

röstat.”192 Ett ytterligare exempel på den antibyråkratiska tendensen är anmärkningen att Rosensvärd 

omvaldes 1880 ”med enbart 1 rösts pluralitet”, vilket NWT valde att inte kommentera.193 I samband 

med de närmaste årens andrakammarval i valkretsen Karlstad–Filipstad förekom också ett visst mått 

av smutskastning mellan de båda tidningarna. 

 Att förstakammarvalen sågs som viktigt nyhetsmaterial visas av att man ibland meddelade 

valresultatet i extranummer.194 KT ansåg sig också stå i en position där man kunde ge råd åt landstings-

männen. Ett helt decennium efter de tidigaste rena partivalen tycks konceptet ha slagit igenom i 

Värmland; KT skriver 1884: 

 

                                                           
188 NWT 29 aug 1891. 
189 NWP 26 sep 1868. 
190 Stjernquist 1996, s. 40. 
191 Se t.ex. avtackandet av landshövding Ekström i NWP 24 sep 1870. 
192 WLT 30 sep 1874. 
193 KT 22 sep 1880. Även KT 25 sep 1880, där den radikala Dagens nyheters klart negativa syn på Rosensvärds 
omval citeras. 
194 KT 22 sep 1883, KT 11 apr 1885. 
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[...] blifwa landstingens wal helt enkelt afgörande för den framtida sammansättningarn inom riksdagen, 

och det måste nu gälla för hwarje rättsinnad, fosterlandskär landtman att söka genom walen till 1:e 

kammaren få ersättning för åtminstone några röster af dem, som förlorats wid walen till 2:e kammaren. 

Man bör då ej heller klandras, eller åtminstone med jemnmod bära klandret, äfwen om man skulle nödgas 

bryta med sina gamla wanor, och ställa fosterlandets kraf framför den här, såsom det synes, häfdwunna – 

artighetens. Det bör sålunda ej förwåna, om wid detta års wal ett och annat wisserligen framstående, men 

icke pålitligt landtmannawänligt ombud i 1:a kammaren får tills widare hwila sin riksdagsmannakraft. 

Man anwänder då endast samma taktik, som i år anwändts af byråkratien.195 

 

Men som nämnts i föregående kapitel kunde tidningen ändå med gott mod acceptera ett nederlag, om 

den valde upplevdes som en god representant för länet, och då det alltsomoftast visade sig omöjligt att 

frambära en lantmannapartist till förstakammarplatsen, kunde KT förena sig med NWT i prisandet av 

den valdes personliga egenskaper.196 KT är dock något oftare kritisk till dessa. Framför allt vänder man 

sig emot de ”stortigare” som företräder länet i kammaren, då man anser att det finns andra kandidater 

som skulle kunna uträtta mer.197 

 Åsiktsskillnaderna syns också i språkbruket. Där finns naturligtvis en väntad ensidighet: KT talar 

till exempel i tullstridens inledningsskede om ”rörelsen för lifsmedlens fördyrande”,198 och några år 

senare kallar NWT frihandelsorganens taktik ”nästan lika ömkelig som löjlig”199 och anser det 

”beklagligt, att en så stor del af valmännen härstädes ej ännu lärt sig inse, huru nödvändigt skyddet är 

för de svenska näringarna”.200 Men det är också några av riksdagskandidaterna som konsekvent ges 

olika titlar. Så kallar NWT Casper Lexow ”bruksägare”,201 medan KT kallar honom ”lantbrukare”.202 

På samma sätt kallas J. Andersson i Westbro ”godsägare” av NWT,203 och ”lantbrukare” av KT.204 Här 

handlar det förstås för KT:s del om att få lantmannakandidaterna att framstå som så ”vanliga” som 

möjligt, så att bönderna i tinget skall sympatisera med dem. Detta tycks generellt inte ha lyckats. 

 

 

                                                           
195 KT 13 sep 1884. 
196 Se förutom tidigare nämnda exempel också KT 23 sep 1882, NWT 26 sep 1882, KT 22 sep 1883. 
197 KT 22 sep 1883, 11 apr 1885, 15 sep 1888. Även tidigare har sådana argument hörts, som i Anton Sjögren till 
Theodor Wijkander 30 sep 1867, August Wijkanders arkiv, vol. 3, GLA. 
198 KT 14 feb 1885. 
199 NWT 1 sep 1887. 
200 NWT 17 sep 1887. 
201 NWT 26 sep 1874, 22 sep 1875. 
202 KT 13 sep 1884, 17 sep 1884. 
203 NWT 18 sep 1884. 
204 KT 17 sep 1884. 
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Insändare och rykten 

Ytterligare en dimension bör noteras när det gäller tidningarnas roll i valen, och det är de insändare 

som skrevs av enskilda landstingsmän. Redan inför det första valet infördes en sådan i NWP,205 men 

det skulle dröja ett decennium innan kandidaturer började öppet diskuteras på detta sätt. Det skedde då 

i NWT, vilket möjligen kan tolkas som att denna tidning lästes av ett större antal landstingsmän. Den 9 

september 1876 ställdes frågan ”Ärkebiskop X eller generalmajor Y? That is the question.”206 Att 

ingen av kandidaterna namngavs är av rent akademiskt intresse, då ingen kan ha undgått att inse att 

generalmajoren var Wijkander, vars mandat gått ut, och ärkebiskopen var Anton Niklas Sundberg, den 

tidigare biskopen i Karlstad. Några dagar senare replikerades: ”Hvarken ärkebiskop X, ej heller 

generalmajor Y, utan den rene landtmannapartisten herr Z – Han och ingen annan”,207 medan en tredje 

debattör höll fast vid generalmajoren, pekande på hans personliga egenskaper och lämplighet, och 

kommenterade att Värmland minsann inte var i den avsaknad av inhemska förmågor som Jönköpings 

län två år tidigare uppvisat.208 

 1884 uppger såväl KT som NWT att en lantman föreslagit överste Helmer Falk som kandidat till en 

förstakammarplats, i båda fallen utan att namnge lantmannen och utan att berätta hur informationen 

inhämtats (en gissning kan vara att den sistnämnda tidningen, som införde uppgiften tre dagar senare, 

helt enkelt fått den från den förstnämnda). KT anser att detta enbart kan förklaras med egennytta och 

kryperi, och ger därvid ännu ett utslag för uppfattningen om böndernas samfällda klassintresse. 

Redaktören hoppas vidare ”att det sunda förnuftet skall taga ut sin rätt, och dylika planer komma på 

skam”.209 NWT intar motsatt ståndpunkt och säger att om det nu är sant, ”hedrar detta förslag verkligen 

nämnde landtman, liksom det ock skulle vara länet en heder och hela landet till gagn, om öfverste Falk 

valdes.”210 I detta fall var det alltså tidningarna själva som förde kandidatens namn från landstings-

männens krets in i offentligheten. 

 Detta upprepades vid valet 1888, då NWT anser att då ”flere af väljarne öppet talat derom, torde 

man icke heller träda grannlagenheten för nära genom kandidaternas namngifvande”.211 Återigen kan 

alltså tidningsredaktörerna öppet diskutera kandidaterna redan före valet. KT läser konkurrenten och 

misstänker ”att ett eller ett par af namnen fått följa med mera af artighet mot deras bärare” än av något 

annat skäl, och anmärker att Carl Lundström nog saknar ”parlamentarisk begåfning” medan kontrakts-

prosten Unger knappast är intresserad då han nyligen avsagt sig återval till Andra kammaren.212 Även 

1889 konstaterar NWT att flera kandidater nämnts, och namnger några av dem.213 

                                                           
205 NWP 18 aug 1866, insändare sign. ”Landtman”. 
206 NWT 9 sep 1876, insändare sign. ”Landstingsman”. 
207 NWT 13 sep 1876, insändare sign. ”Också landstingsman”. 
208 NWT 16 sep 1876, insändare sign. ”Landstingsman”. 
209 KT 13 sep 1884. 
210 NWT 16 sep 1884. 
211 NWT 6 sep 1888. 
212 KT 15 sep 1888. 
213 NWT 12 sep 1889. 
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 Insändarna återkommer däremot mycket spritt, men 1888 återfinns en i KT, som vill ”vördsamt 

uppmana ärade landstingsmän att välja en sparsamhetsvän”,214 och vars skribent återkommer också 

nästa år med ett namngivande av en sådan.215 Åtminstone den del av landstinget som insändaren riktar 

sig till bör alltså ha varit KT-läsare, vilket låter naturligt. Det är här inte fråga om att försöka omvända 

politiska motståndare, utan att mana de likasinnade till enighet. Mer karaktär av observation från en 

utomstående har en insändare från signaturen ”Nyedsbo”, som tycker att städerna, på grund av en 

grundlagsfäst differentiering, är så överrepresenterade i Andra kammaren, att det verkar ytterst 

märkligt att landstingets landsbygdsrepresentanter enats om att sända två stadsbor till den Första.216 

Lokalpolitiken återkommer 1891, då en insändare i NWT hävdar att sydvästra Värmland borde kunna 

ha anspråk på att representeras i kammaren, och föreslår därför disponenten Torstensson på Liljedal 

som kandidat,217 och samma år framkastar en annan, för att säkra en protektionistisk seger, godsägaren 

Vester på Billinge,218 vilken dock detta år undanbad sig val.219 

 Som framgår av denna översikt är insändarna alltså sporadiska, sällan besvarade, och tycks över 

huvud taget ha haft litet kontakt med och inflytande på landstingets diskussioner. Den övervägande 

delen av förberedelserna inför valen skedde på andra platser än tidningssidorna, och kom ofta inte ens 

dessa till del, även om båda tidningarna då och då framstår som välinformerade. 

 

 

Den allmänna opinionen? 

Det står nu klart att både NWT och KT, åtminstone från mitten av 1870-talet och framåt, försökt 

påverka landstingsmännen i riktning mot de kandidater som respektive tidning föredrog. Kan dessa 

påverkansförsök ses som försök att indirekt låta den politiskt medvetna allmänheten få sin vilja 

igenom vid valen? Tidningarna själva ville naturligtvis gärna få saken att framstå så. NWT talar till 

exempel om ”de berättigade fordringar, som ställes på wäljarnes insigt och fosterlandskärlek”220 och, i 

en kommentar till förstakammarvalen i landet, att ”befolkningen synes hafwa blifwit förskräckt för det 

slag af storpolitik, landtmannapartliet [sic!] sökt drifwa”.221 KT tycker däremot att herrepartiet ”har 

helt andra intressen än allmänheten”,222 i vilket fall förstakammarvalens utgång skulle ha mycket litet 

att göra med ”befolkningen”. 

 Den mest uppenbara möjligheten för denna att påverka förstakammarvalen vore naturligtvis att utse 

väl valda personer till landstinget. I debatten kring förstakammarvalen är dock detta förhållande, att 

                                                           
214 KT 12 sep 1888, insändare sign. ”O. A.”. 
215 KT 11 sep 1889, insändare sign. ”O. A.”. 
216 KT 25 sep 1889, insändare sign. ”Nyedsbo”. 
217 NWT 1 sep 1891, insändare sign. ”Landstingsman”. 
218 NWT 17 sep 1891, insändare sign. ”Kommunalnämdsordförande”. 
219 NWT 22 sep 1891. 
220 NWT 18 sep 1883. 
221 NWT 22 sep 1883. 
222 KT 30 sep 1885. 
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landstinget svarar inför sina väljare, helt bortglömt. De krav tidningarna anser att befolkningen har rätt 

att ställa på landstingsmännen är förvisso knutna till dessas roll som folkrepresentanter, men inte till 

några hot om avskedande av dem. I den stora konflikten, tullfrågan, var nog förutsättningarna för 

sådana ultimatum också små på grund av den graderade rösträtten; landstingsvalen behärskades av 

utpräglade varuproducenter, som av förklarliga skäl var mer protektionistiskt lagda än den stora 

gruppen tjänsteproducenter, för vilka tullarna enbart innebar ett fördyrande av livsmedlen. 

 Konflikterna i järnvägsfrågan, grundskattefrågan och tullfrågan var alltså först och främst 

konflikter inom landstinget. I de fall debatten förts i offentliga rum, som tidningarnas insändarspalter, 

fick dessa ingen större genomslagskraft. För att återknyta till figur 2 (s. 14) tycks det med andra ord 

tydligt att utvecklingen gått från ”privat konflikt” på 1860-talet till ”privat konsensus” efter tull-

stridens inledningsfas. Omvärldens inflytande, inklusive resultaten av andrakammarvalen, saknade 

ännu helt betydelse. Det enda element som saknats hittills är ”lokalpressen fokuserar på systemet”. 

Finns det några exempel på detta? 

 Den värmländska pressaktör som kan tänkas vara intresserad av att ombilda systemet är naturligtvis 

KT. Redan efter de första valen citerar tidningen Jönköpingsposten, som agiterar mot den oheliga 

alliansen mellan kapitalet och bördsadeln, och tycker att då arbetarnas skatter, relativt sett, är ännu 

högre är det orimligt att de skall sakna representation i kammaren.223 Det är dock sällsynt att 

spelreglerna diskuteras så länge förutsättningarna till genomslag för tidningens åsikter i landstinget 

ännu upplevs som acceptabla. Men som tidigare nämnts inser KT under andra halvan av 1880-talet att 

den politiska striden i landstinget är förlorad, och då börjar man rikta sin kritik inte bara mot det så 

kallade ”artighetssystemet”, utan också mot själva representationsordningen. Exempelvis måste 

Adlersparre naturligtvis avgå 1885, eftersom lagen måste efterlevas, så länge den nu ”är så barock, att 

den föreskrifver penningen som wärdemätare på personens walbarhet”.224 Svårigheterna att välja in 

frihandlare i kammaren tillskrivs också uttryckligen ”de fordringar wår allt utom wisa röst- och wal-

barhetsförordning i detta fall stadgar”.225 Redan här märks alltså tydligt vilket engagemang KT skall 

komma att få när rösträttsdebatten tar fart på allvar,226 och därmed är också den sista punkten satt i 

denna empiriska undersökning. 

 

 

 

                                                           
223 NWP 10 okt 1866. 
224 KT 14 feb 1885. 
225 KT 24 mar 1885. 
226 Petersson 1999, s. 32–34. 
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6 

 

Slutsatser 

 

 

Här har studerats de tidiga värmländska förstakammarvalen (1866–1894), med fokus på traditions-

bildning, partiväsen och lokalpressens roll. Två huvudfrågor har stått i centrum: 

 

1. I vilken utsträckning förekom intressekonflikter vid valen, och i förekommande fall, var låg 

skiljelinjerna och hur uppfattades konflikterna av de inblandade själva och av andra? 

2. Hur stor var egentligen allmänhetens insyn i de slutna kretsarna, vilken roll påtog sig pressen, 

och utvecklade den allmänna opinionen någon typ av inflytande på förstakammarvalen? 

 

Det är nu dags att ge en sammanfattning av resultaten, och mer systematiskt anknyta till dessa frågor. 

Vi kommer naturligt nog att börja med den första av dem, och försöka få grepp om vilka konflikter 

som kan ha förekommit, och i vilken utsträckning dessa var förhärskande. 

 

 

Den första dimensionen: konflikt—konsensus 

Den huvudsakliga rörelsen längs axeln konflikt—konsensus får ett kvantitativt uttryck i figur 6 (s. 35). 

Även om ett sådant diagram är en stark förenkling av verkligheten, tycks det tala för att ett 

konsensusperspektiv på 1890-talet stämmer väl överens med verkligheten, medan det dessförinnan var 

olika konflikter som dominerade. 

 På 1860-talet och möjligen också det tidiga 1870-talet var det framför allt frågan om lokala 

järnvägsintressen. Olika landstingsmän hade olika uppfattning om den lämpligaste sträckningen för 

nordvästra stambanan mellan Kristinehamn och Arvika, och lade fram riksdagskandidater som man 

hoppades skulle kunna främja de egna intressena. Några enstaka personer var dock erkända av båda 

fraktionerna; en sådan var bruksägaren Carl Rhodin som valdes tre gånger (1866, 1872 och 1874) med 

stor majoritet men avsade sig förtroendet de båda första gångerna. Även 1875 års val genomfördes 

med stor enighet när det gällde två av de omvalda ledamöterna. Vissa personer framställdes av 

samtliga inblandade som behäftade med så stark personlig lämplighet för uppdraget att de tycks ha 

stått över partipolitiska stridigheter. 

 1870-talets andra hälft präglades annars av konflikten mellan sympatisörer med Andra kammarens 

lantmannaparti och deras motståndare, ”herremännen”. Lantmannapartisterna var till en början i 

minoritet, även om de ibland fick med sig vissa geografiskt definierade delar av landstinget, men 
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kunde från 1880 på allvar ta upp kampen om förstakammarplatserna. Om man får tro deras organ 

Karlstadstidningen hade de ibland en känsla av att ha blivit överkörda och oinformerade när 

avsägelserna kom snabbt och landstingsordföranden, Hammarhjelm, var lika snabb med klubban. Det 

var dock också en fråga om bristande enighet i hemmansägargruppen, vilket KT tolkade som en av-

saknad av klassmedvetande. 

 1880-talets stora svenska politiska stridsfråga, skyddstullarna, blev dock aldrig någon större strid i 

det värmländska landstinget. Protektionisterna var helt enkelt aldrig hotade, och efter frihandlarnas 

insikt om detta blev valen alltså konsensusladdade. I de fall olika åsikter trots allt fanns neutraliserades 

de i regel genom den kandidatnominering som nu, till skillnad från vid 1860-talets partisplittring, 

skedde vid ett gemensamt möte med större delen av landstingsledamöterna närvarande. Provvalets 

vinnare fick så gott som alltid en överväldigande majoritet i det slutliga valet. 

 Två ytterligare kommentarer kan nämnas här. Den första är att tonvikten när kandidater föreslogs 

och vinnare presenterades fortfarande ofta låg på deras personliga kvalifikationer och på det faktum att 

de var bosatta i Värmland. Det gällde alltså att få kandidaterna att framstå som goda representanter för 

länet, och partisplittring och politiska åsikter fick oftare ligga implicit i formuleringarna. Detta gäller i 

synnerhet de mer konservativa krafterna, däribland Nya Wermlandstidningen, som talade om 

”storpolitik” och ”ömkelig taktik” från motståndarsidan och framhöll den egna sidan som oberoendets 

och avpolitiseringens högborg. Naturligtvis finns det två sidor av denna bild, och de mer radikala 

ansåg att ”herremännen” var precis lika partipolitiska, och hade intressen som skilde sig från ”allmän-

hetens”. Det står klart att vissa argument framhölls som mer rumsrena än andra, oavsett vilka 

konflikter som egentligen avgjorde valen. Över huvud taget har det funnits ett intresse i landstinget, 

eller delar av det, under hela den studerade perioden av att försöka lägga konflikterna åt sidan och 

hålla samman som en enhet. Dessa strävanden lyckades dock långt ifrån alltid. 

 Den sista kommentaren är att i den mån sakfrågor varit bestämmande för valen, skedde det ofta 

efter det egentliga avgörandet i frågan. Järnvägsfrågan var avgjord redan i 1866 års riksdag, men 

splittringen skulle kvarstå vid förstakammarvalen i flera år, då den förlorande sidan inte ville ge upp 

spelet. Möjligen kan det också ha berott på rent personlig avoghet mot dem man tidigare så hätskt 

debatterat mot. På samma sätt blev tullfrågan viktig först efter 1888 års beslut, då tingets 

protektionister såg som en viktig uppgift att fylla kammaren med ledamöter som motsatte sig en alltför 

snar återgång till frihandelssystemet. Denna eftersläpning hänger naturligtvis också samman med att 

Första kammaren utbyttes successivt med långa mandatperioder, så att en frihandlare (Krusenstjerna) 

som valts året före stridens början, 1884, inte kunde ersättas med en protektionist förrän nio år senare, 

1893. 

 Den tidigare forskning man kan jämföra dessa förhållanden med är några landstingsmonografier, 

däribland Sixten Björkbloms sörmländska och Göran B. Nilssons västmanländska. Likheterna är 

slående när det gäller den tidiga perioden: personlig lämplighet och lokalpolitiska järnvägsfrågor 

avgjorde val på 1860-talet även i dessa delar av landet. Däremot framträder så småningom en tydlig 
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skillnad. I Västmanland mobiliserar till exempel lantmannapartiet under 1870-talet mycket mer 

framgångsrikt än i Värmland. Båda länen är naturligtvis brukstäta, men Värmland i mycket högre 

utsträckning, vilket torde kunna anföras som förklaring till denna skillnad. De många bruksägarna 

fungerade alltså i Värmland som en motvikt mot den gryende partipolitiseringen. 

 

 

Den andra dimensionen: offentligt—privat 

Enligt diskussionen i inledningen utgjorde tidningarna den viktigaste komponenten i 1800-talets 

politiska offentlighet, och studien av dess roll vid förstakammarvalen har därför begränsats till de två 

viktigaste värmländska tidningarna från den aktuella perioden, moderatliberala Nya Wermlands-

tidningen och den mer radikala Karlstadstidningen. Den intressanta frågan är huruvida övergången 

från ett konfliktbaserat tänkande till ett konsensusbaserat har skett inom ramen för landstingets snäva 

krets eller i en vidare offentlighet, under direkt påverkan från tidningsredaktörerna och kanske också 

indirekt från ”den allmänna opinionen”, vilket dock är ett något problematiskt begrepp. 

 Den tidigaste konfliktsituationen, i järnvägsfrågan, diskuterades inte alls i pressen. Detta kan 

naturligtvis bero på att pressen varit oinformerad om valförberedelserna, men det kan också tolkas 

som att tidningsmännen var ointresserade av denna konflikt. Hur som helst var det frågan om slutna 

grupperingar och möten inom landstinget, som lade fram konkurrerande vallistor vilka inte 

ventilerades i offentlighetens ljus. I det tidiga landstinget är det alltså, i en specifik mening som 

preciserats i inledningen, en privat konfliktsituation vi möter. Denna uppfattning förstärks av det 

faktum att de lokalpolitiska skillnaderna ofta var oupplösligt sammanblandade med rent privata 

relationer; man röstade helt enkelt på sina personliga vänner. 

 I och med lantmannapartiets inträde på scenen i mitten av 1870-talet skedde en viss förändring. KT 

utmålade nu sig själv som landsbygdsbefolkningens förespråkare, och försökte aktivt påverka lands-

tingets bönder. Vid denna tid började också en del av valdebatterna föras i insändare i de båda 

tidningarna, men det var påfallande ofta den förlorande sidans kandidater som framställdes på detta 

sätt. Kanske var detta enda lösningen för minoritetsgrupper i landstinget som varit mer eller mindre 

utestängda från kandidatnomineringen, vilket antyddes av KT, eller åtminstone varit mindre förtrogna 

med traditionsbildningen. Den stora majoriteten av diskussionerna kring förstakammarkandidater 

skedde ännu på slutna möten. 

 Tullstriden ledde som sagt snart till en konsensusbildning i landstinget. Den frihandelsvänliga 

minoriteten var ofarlig, vilket ledde till att mötesverksamheten kunde bli mer enhetlig. Att landstinget 

inte representerade den politiskt medvetna allmänheten i denna fråga ses av skillnaderna mellan 1887 

års nyval till Andra kammaren, som slutade med en storseger för de värmländska frihandlarna, och de 

följande årens förstakammarval, som slutade med lika stora protektionistiska segrar. KT försökte göra 
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det bästa av situationen, men insåg att valförutsättningarna i Riksdagsordningen måste förändras om 

en mer rättvis representation skulle kunna komma till stånd. 

 Det kan alltså anses klarlagt att så gott som hela övergången från konflikt till konsensus skett 

utanför den politiska offentlighetens kommunikationskanaler. Tidningarna försökte efter några 

inledande år av tystnad att påverka valen, och det är troligt att båda lästes av en stor del av 

landstingsmännen, i synnerhet då de var på plats i Karlstad (eller i förekommande fall Kristinehamn). 

Men man insåg, till KT:s förtret och NWT:s lättnad, efter tullstridens inledningsskede att detta inte 

kunde lyckas så länge systemet såg ut som det gjorde. Detta hindrar dock inte att tidningarna försökte 

framställa sig själva som företrädare för den politiskt tänkande befolkningen. KT hade därvid ett 

försprång genom att profilera sig gentemot eliten. ”Den allmänna opinionen” skulle alltså enligt 

tidningen själv här ha en offentlig röst. I själva verket är det oklart om så var fallet. Att döma av de få 

insändarna och av de ännu opolitiserade landstingsvalen verkar det snarare som om ”den allmänna 

opinionen” är ett begrepp som är svårtillämpligt på förstakammarvalen. KT:s försök att mobilisera 

befolkningen pekar just på orättvisorna i systemet, inte på olämpligheten i landstingets agerande. Att 

herremännen hade sina egna intressen och agerade efter dem ansåg man helt naturligt. 
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Sammanfattning 

 

Idén med den svenska tvåkammarriksdagen var att Andra kammaren skulle vara den politiskt 

berättigade befolkningens direkta röst, medan den likaberättigade Första kammaren skulle frånhålla 

sig från kortsiktiga politiska schatteringar. Detta skulle genomföras genom de indirekta valen, genom 

nioåriga och successivt förnyade mandat, och genom ledamöternas ekonomiska oberoende, för vilket 

den främsta garanten var arvodeslösheten, som kvarstod fram till 1909. 

 Medan Första kammaren studerats ur olika synvinklar har just omsättningen i praktiken av dessa 

valprinciper tilldragit sig relativt liten uppmärksamhet. Var valen präglade av konflikt eller konsensus? 

Interagerade valkorporationerna, landstingen, på något sätt med offentligheten och den allmänna 

opinionen? Här studeras dessa frågor när det gäller det värmländska landstinget under åren 1866–

1894. Källmaterialet utgörs av protokoll, privat korrespondens och dagstidningsartiklar. 

 Svaret på den första frågan är att valen successivt övergick från en konfliktsituation till en 

konsensussituation. De tidigaste konflikterna gällde personliga kvalifikationer eller lokalpolitiska 

hänsyn, till exempel i järnvägsfrågan. När partiväsendet började växa fram på 1870- och 1880-talen 

började vissa delar av landstinget, samt inte minst Karlstadstidningen, försöka skapa klassgemenskap 

bland landstingets bönder, som utgjorde nära hälften av ledamöterna. Detta misslyckades dock, delvis 

på grund av att majoriteten såg till att hålla samman mot denna nya situation. Tullfrågan ledde till ett 

stort utbyte av ledamöter, då många frihandlare tidigare suttit på Värmlandsbänken medan landstingets 

hade en mycket stark protektionistisk majoritet. Detta faktum, tillsammans med att det inte var frågan 

om någon proportionell representation och att man börjat se till att ena sig om kandidater redan vid 

gemensamma valmöten med provval, ledde till att valen under det tidiga 1890-talet saknade all 

spänning. 

 Angående offentligheten var tidningarna under denna tid den viktigaste kommunikationskanalen. 

Dessa började först i samband med partiväsendets framväxt kommentera eller försöka påverka valens 

utgång. Detsamma gäller insändarna från enskilda landstingsmän, som dock aldrig blir särskilt vanligt 

förekommande. Både Nya Wermlandstidningen och Karlstadstidningen försökte framhålla sig själva 

som folkets representanter och motståndarsidan som intrigant och konspirativ. Inga försök, vare sig 

genom ledarartiklar eller insändare, att påverka valen tycks dock ha lyckats, och efter den inledande 

tullstriden insåg båda tidningarna att det nuvarande systemet inte gjorde den typen av externa 

påtryckningar möjliga. KT började då i stället kritisera själva systemet som ”barockt” och ”allt utom 

vist”. Övergången från konflikt till konsensus tycks alltså ha genomförts helt utanför den borgerliga 

offentlighetens sfär. 

 

 



   

  48 

Summary 

 

From 1867 until 1970, the Swedish people was represented by a bicameral parliament. The idea of this 

structure was to have the Lower House (Andra kammaren) as a direct voice of the population, or rather 

the part of it that possessed suffrage, while the equally powerful Upper House (Första kammaren) 

should ideally be a corporation void of short-term political partisanship. This was to be achieved by 

three measures: first, by indirect elections through the County Councils (Landsting); second, by nine-

year, successively renewed mandates; and third, by the economical independence of the members, 

which was guaranteed by high financial demands for eligibility and by the lack of remuneration. This 

semi-democratic idea was mostly abandoned during the first few decades of the 20th century, but was 

highly active during the period studied here, 1866–1894. 

 There have been few studies on the realization of these principles. Were the elections marked by 

conflicts or by consensus? Were the preparations carried out within the semi-private sphere of the 

County Council, or did they involve interaction with the public sphere and the public opinion? By 

studying the tradition of one specific county, Värmland in western Sweden, we are able to give these 

questions partial answers. The study includes, apart from the officially produced material, private cor-

respondence and newspaper articles. 

 The answer to the first question is, briefly summarized, that the elections started out marked by 

conflicts but gradually grew into consensus. The earliest conflicts were often local or personal in na-

ture, and there seems to have been few successful efforts to remove these. When the emergence of a 

national party system during the 1870s and 1880s led to radical forces attempting to invoke class con-

sciousness in certain groups of the Council, the majority reacted by keeping stronger together. In the 

largest political struggle of the late 19th century, the customs debate, the Council was more unified 

than ever in replacing old candidates with new ones, sharing the views of the majority. The minority 

interests were not allowed to gain representation due to the majority block vote system, and much 

weight was put in the Council’s unity behind the nominees of the informal pre-election meetings. 

 Regarding the public sphere, its most important instances were the local newspapers. Studies of the 

moderately liberal Nya Wermlandstidningen (NWT) and the more radical Karlstadstidningen (KT) 

have shown that the newspapers did not participate in, or at all comment on, the earliest conflicts. 

Only with the aforementioned changes in the 1870s did KT begin attempts to influence the Council, 

claiming, not entirely without cause, to represent the public opinion. NWT followed suit to counter the 

efforts. The same timeline is valid for letters to the editors, which were sometimes sent in from indi-

vidual members of the Council, but seem to have had little effect on the elections. KT soon realized 

that the Council was uninclined to listen to external suggestions, and that the outcome of the elections 

could not realistically be altered without a radical change in the representation system. In other words, 

the metamorphosis from conflicts to consensus took place almost entirely outside the public sphere. 
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Bilaga A: Förteckning på avgående och valda ledamöter 

 

 

Tabell A-1. Värmländska förstakammarval 1866–1894. 

År Mandat Avgående ledamöter Valda ledamöter 

1866a +8  Carl Rhodin, Olof Nordenfeldt, 
Gustaf Ekman, Jonas Herlenius, 
Gerhard Lagerstråle, Wilhelm Croneborg, 
C. G. Uggla, Carl Hammarhjelm 

1866b  Carl Rhodin (r) Rudolf Adlersparre 

1867  Gustaf Ekman (a), Jonas Herlenius (a) Theodor Wijkander, Otto Falk 

1870  Olof Nordenfeldt (a) K. W. Geijer 

1871  C. G. Uggla (a) J. H. Rosensvärd 

1872a  K. W. Geijer (a) Carl Rhodin 

1872b  Carl Rhodin (r) Olof Nordenfeldt (å) 

1874a  Rudolf Adlersparre (a) J. F. Geijer 

1874b  J. F. Geijer (r) Carl Rhodin 

1875  W. Croneborg (u), Carl Hammarhjelm (u), 
Gerhard Lagerstråle (u), Otto Falk (a) 

Wilhelm Croneborg (o), Carl Hammarhjelm (o), 
Gerhard Lagerstråle (o), Casper Lexow 

1876  Theodor Wijkander (u) Theodor Wijkander (o) 

1877  Olof Nordenfeldt (a) Rudolf Adlersparre (å) 

1879  Casper Lexow (a) Edvard Laurell 

1880 +1 J. H. Rosensvärd (u) Jonas Andersson, J. H. Rosensvärd (o) 

1881 –1 Theodor Wijkander (a)  

1882  Carl Rhodin (d) Axel Ros 

1883  Edvard Laurell (a) Karl Liljesköld 

1884  W. Croneborg (u), Carl Hammarhjelm (u), 
G. Lagerstråle (u), J. H. Rosensvärd (a) 

Oscar Sundström, Helmer Falk, 
Carl Nordenfelt, Edvard von Krusenstjerna 

1885  Rudolf Adlersparre (a under riksdag) Henrik Gyllenram (vid urtima landsting) 

1888  Henrik Gyllenram (a) Axel Svedelius 

1889  Jonas Andersson (u), Oscar Sundström (d) G. H. Lundström, Gottfried Olsén 

1891  Axel Ros (u) Gustaf Rudebeck 

1892  Karl Liljesköld (u), Gottfried Olsén (a), 
Carl Nordenfelt (a) 

Carl Moberg, Richard Åkerman, 
Teofron Säve 

1893  Helmer Falk (u), Edv. v. Krusenstjerna (u) Helmer Falk (o), J. F. Wester 

1894  Carl Moberg (a) Wilhelm Bergström 

  a = avsagt sig uppdraget 
d = död 
r = refuserat val 
u = utgånget mandat 

o = omvald 
å = återvald 

Källor: Värmlands landstings protokoll, Landstingsarkivet i Värmland; Nya Wermlandstidningen, Karlstad. 
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Bilaga B: Källor till klassificering efter åsikt i tullfrågan 1887–1894 

 

 

Första kammaren: protektionister 
• Helmer Falk (87AB, 88, 89, 90, 91, 92AB, 93, 94), protektionist enligt NWT 19 sep 1889 
• Henrik Gyllenram (87AB, 88), protektionist enligt NWT 17 jan 1888 
• Oscar Sundström (87AB, 88, 89), protektionist enligt NWT 17 jan 1888 
• Axel Svedelius (89, 90, 91, 92AB, 93, 94), protektionistiska partiet enligt Norberg 1990 
• Carl Lundström (90, 91, 92AB, 93, 94), protektionist enligt NWT 19 sep 1889 
• Gottfried Olsén (90, 91, 92A), protektionistiska partiet enligt Norberg 1990 
• Gustaf Rudebeck (92AB, 93, 94), protektionistiska partiet enligt Norberg 1990 
• Carl Moberg (92B, 93, 94), protektionistiska partiet enligt Norberg 1990 
• Teofron Säve (92B, 93, 94), protektionistiska partiet enligt Norberg 1990 
• Richard Åkerman (92B, 93, 94), protektionistiska partiet enligt Norberg 1990 
• Fredrik Wester (94), protektionistiska partiet enligt Norberg 1990 

 
Första kammaren: frihandlare 

• Jonas Andersson (87AB, 88, 89), frihandlare enligt NWT 17 sep 1889 
• Edvard von Krusenstjerna (87AB, 88, 89, 90, 91, 92AB, 93), minoritetspartiet enligt Norberg 1990, 

frihandlare enligt NWT 19 sep 1889 
• Karl Liljesköld (87AB, 88, 89, 90, 91, 92A), frihandlare enligt NWT 19 sep 1889 
• Carl Nordenfelt (87AB, 88, 89, 90, 91, 92A), frihandlare enligt NWT 19 sep 1889 
• Axel Ros (87AB, 88, 89, 90, 91), frihandlare enligt NWT 19 sep 1889 

 
Andra kammaren: protektionister 

• Lars Andersson (87A), protektionist enligt NWT 20 sep 1888 
• Anders Bengtsson (87A), räknad som protektionist på grundval av valkampanjen mot Emil Olsson 1887 
• Jonas Larsson (87A), motionerat om införseltull på järneffekter enligt Norberg 1990 
• Carl Lundström (87A), motionerat om tull på träskruv och tobak enligt Norberg 1990, dessutom senare 

protektionist i FK 
• Jonas Unger (87A), nämnd som protektionistisk FK-kandidat i KT 15 sep 1888 
• Lars Persson (87AB, 88, 89, 90, 91, 92AB, 93), nya lantmannapartiet enligt Norberg 1990 
• A. H. Göthberg (94), högerkoalitionens kandidat enligt KT 23 aug 1893 och räknad som protektionist, 

dock något oklar valkampanj 
• Oscar Lindh (94), nya lantmannapartiet enligt Norberg 1990 

 
Andra kammaren: frihandlare 

• Johannes Andersson (87AB, 91, 92AB, 93, 94), gamla lantmannapartiet enligt Norberg 1990 
• Jakob Ekman (87A), medlem av gamla lantmannapartiet 1894 då han var AK Stockholm, Norberg 1990 
• Gustaf Jansson (87AB, 88, 89, 90, 91, 92AB, 93, 94), gamla lantmannapartiet enligt Norberg 1990 
• Nils Nilsson (87AB, 91, 92AB, 93), gamla lantmannapartiet enligt Norberg 1990 
• Per Sahlström (87AB), frihandlare – se uttalandet i AK 3 mar 1887 fm 
• Olof Anderson (87B, 88, 89, 90, 91, 92AB, 93, 94), gamla lantmannapartiet enligt Norberg 1990 
• Fredrik Broström (87B, 88, 89, 90, 91, 92AB, 93, 94), frihandlare enligt NWT 17 jan 1888 
• Gullbrand Elowson (87B, 88, 89, 90, 91, 92AB, 93, 94), frihandlare enligt NWT 17 jan 1888, från 1895 

medlem av frihandelsvänliga centern enligt Norberg 1990 
• Emil Olsson (87B, 88, 89, 90, 91, 92AB, 93, 94), gamla lantmannapartiet enligt Norberg 1990 
• C. F. Segerlind (87B), frihandlare enligt NWT 19 och 21 apr 1887 
• Erik Andersson (88, 89, 90, 94), gamla lantmannapartiet enligt Norberg 1990 
• C. G. Bruse (88, 89, 90, 91, 92AB, 93), gamla lantmannapartiet enligt Norberg 1990 
• Olof Olson (88, 89, 90, 91, 92AB, 93), gamla lantmannapartiet enligt Norberg 1990 
• Nils Pehrsson (88, 89, 90), räknad som frihandlare vilket alla ledamöter 1889 utom Lars Persson skall ha 

varit enligt KT 21 sep 1889 
• Janne Jansson (94), från 1895 medlem av frihandelsvänliga centern enligt Norberg 1990 
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Bilaga C: Förkortningar, tabeller och figurer 

 

 

Förkortningar 

GLA  Landsarkivet i Göteborg 

FK  Första kammarens protokoll, Riksdagstrycket 

KT   Karlstads tidning, Karlstadstidningen 

NWP  Nya Wermlandsposten 

NWT  Nya Wermlandstidningen 

VA  Värmlandsarkiv 

VL  Värmlands landstings protokoll, Landstingsarkivet i Värmland 

VM  Värmlands museums arkiv och bibliotek 

WLT  Wermlands läns tidning 

 

 

Tabeller 

Tabell 1 Röstfördelningen vid förstakammarvalet i Värmland den 19 september 1866 s. 18 

Tabell A-1 Värmländska förstakammarval 1866–1894 s. 53 

 

 

Figurer 

Figur 1 Habermas sfärer i aktion i det värmländska landstinget. s. 14 

Figur 2 Tänkbara indikationer på dimensionerna konflikt—konsensus och privat—
offentligt vid förstakammarvalen 

s. 14 

Figur 3 Social sammansättning hos Värmlands landstingsmän 1866 och bland de 
avgivna rösterna i samma års förstakammarval 

s. 19 

Figur 4 Första kammarens sociala sammansättning 1870–1910 samt adelns andel s. 24 

Figur 5 Andel protektionister bland de värmländska riksdagsledamöterna 1887–1894 s. 33 

Figur 6 De valdas totala andel av de godkända avgivna rösterna vid de värmländska 
förstakammarvalen 1866–1894 

s. 35 
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