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Förord 

 

Nu är det dags att sätta punkt! Den här resan är nu slut och det är med 
blandade känslor jag förbereder mig att skicka det slutgiltiga manuset (hur 
många versioner har det varit egentligen?) till tryckeriet. Det är ett privilegium 
att få ägna fem år av sitt liv åt sin passion. Historia och samhällsvetenskap har 
alltid varit mitt stora intresse och i avhandlingsarbetet har jag verkligen fått 
möjlighet att gräva ner mig i arkiven och botanisera bland samhällsteorier. Det 
är en märklig känsla att sitta med sitt avhandlingsmanus som nu har blivit en 
bok i handen. Det som var tänkt att bli en nätt bok på runt 200 sidor svällde 
och blev en på 300 istället. Men forskningsprocessen har varit spännande och 
lärorik. När jag den där dagen för fem år sedan blev uppmanad av Martin 
Åberg att söka forskarutbildningen hade jag mycket liten förståelse vad det 
faktiskt skulle innebära. Det jag nu har lärt mig efter fem år av mödosamt 
rotande bland arkivmaterial, tidningsläsande och ett ständigt skrivande kommer 
jag alltid att bära med mig. Det har varit en lång och slingrande väg från att ha 
varit bondräng till nu (snart i alla fall) färdig doktor. Det är inte alla som gör 
den vandringen och jag känner mig oerhört tacksam och glad över att ha fått 
den möjligheten. 

  Men jag har inte rest ensam! Många personer ska ha min djupaste tacksamhet 
för att de givit goda råd, uppmuntrat, läst manus eller bara funnits där. Martin 
Åberg har varit min huvudhandledare. Hans uppmuntrande och skarpa 
kommentarer och frågor har lett avhandlingsarbetet framåt. Martin har läst 
otaliga halvfärdiga och osmälta utkast utan att tappa tålamodet. Ett stort tack 
för allt stöd och alla samtal om historieämnet och om livets trivialiteter! Martin 
Stolare har varit biträdande handledare. Han har haft en stor intellektuell 
betydelse för det här avhandlingsarbetet och inte minst för mitt självförtroende, 
vilket inte alltid har varit på topp. När kullarna ibland har känts allt för branta 
har Martin varit där och talat om att det går. Och det gick! Tack båda för all 
vägledning och stöttning ni visat mig under alla dessa år! 

   Jag har haft lyckan att vara doktorand på historieämnet i Karlstad. En 
varmare och hjärtligare arbetsplats kan knappast tänkas. P-O, Mikael, Therese, 
Anki, Sune, Bengt, Ramona, Mark, Kenneth, Peter, Johan och Åsa: Ett stort 
tack till alla. Ett särskilt tack ska Monica Falk ha. Hon är den som månar och 
ordnar kring alla. Tack för all hjälp du har givit och all den omtanke du visat! 
Avhandlingen är skriven inom Forskarskolan i regionalt samhällsbyggande. 
Tack alla doktorander som läst och kommenterat olika manusversioner. Tack 
alla statsvetare och kulturgeografer som på många olika sätt hjälpt till att ge 
perspektiv på regioner, regionalism och samhällsbyggande. Jag vill också tacka 
alla på institutionen, alla statsvetare, religionsvetare, kulturvetare och alla 
samhällskunskapare. Ett särskilt tack till Kenneth Sandelin för alla 
morgonsamtal vi har haft kring lärandets villkor och mål. 
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   Det är ett flertal människor som har hjälpt mig att få färdigt 
avhandlingstexten. Ett stort tack till Tord Strömberg, Tomas Nilson och 
Anders Broman för er skarpa och kritiska läsning av manus och alla 
kommentarer. De har hjälpt oerhört mycket! Ett stort till Tommy Forsell och 
IMO Olsbänning som har språkgranskat manus med stor noggrannhet. Jag är 
oerhört tacksam för er insats. Adrian Velicu ska omnämnas särskilt, han 
åstadkom på kort varsel en engelsk sammanfattning trots alla mina 
krångligheter. All min tacksamhet till dig Adrian! Jag vill slutligen tacka alla på 
publiceringsstöd och tryckeriet för all hjälp och service. Kvarvarande fel och 
brister i texten är naturligtvis mitt ansvar och ingen annans. 

   En historiker är beroende av ett källmaterial. Den här avhandlingen hade 
aldrig kunnat skrivas utan all hjälp från bibliotekarier, kommunarkivarier och 
folkrörelsearkivarier som hjälpt och servat under åren. Ett särskilt tack till Berit 
Sande på föreningsarkivet i Karlstad. Det intresse och den service hon har visat 
har nog få doktorander stött på!  

   Slutligen vill jag tacka alla vänner som funnits omkring mig. Ingrid & Jorge, 
Gino & Mary-Paz och Osborne för att nämna några. Kjell Rylander har alltid 
varit en mycket nära vän och en färdkamrat på den intellektuella resan. Kjell 
förkroppsligar på många sätt att det går att överbrygga den föreställda klyftan 
mellan natur- och humanvetenskaper. Kjell, tack för alla samtal om demokrati, 
religion, kollektivt handlande och andra mänskliga fenomen som brukar 
avhandlas under våra samtal. Mitt innerligaste tack till mina föräldrar som alltid 
har stöttat och alltid har trott på mig! Tack till tjocka släkten för er öppna famn, 
trots att vi så sällan hinner ses. Sist men definitivt inte minst vill jag tacka min 
familj: Loreto, Gabriel, Simon och Gaspar. Gabriel och Simon för att de 
ständigt med sin humor och med glimten i ögat påminner om att det har 
funnits en värld utanför avhandlingsarbetet. Gaspar, vars sagor och berättelser 
aldrig tar slut. Du betyder så mycket! Och slutligen Loreto, förutan 
avhandlingen aldrig hade kommit till. Utan dig hade jag aldrig klarat av det här.    

 

Karlstad & Vänersborg september 2014 

Anders Forsell 
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1. Inledning 
 

 

 

Introduktion 

 

Under senare år har intresset för hur och varför politiska partier uppstår ökat 
inom samhällsvetenskaperna och historieämnet. Det här avhandlingsprojektet 
har som ambition att bidra till en ökad förståelse kring dessa processer och mer 
precist, hur och varför partier organiseras i ett lokalhistoriskt perspektiv. 
Studien är upplagd som en komparativ fallstudie av två mindre städer. De 
politiska partiernas framväxt på den nationella arenan är väl belyst i 
forskningssammanhang.1 Betydelsen av tidens nationella stridsfrågor, såsom 
rösträttsstriderna och försvarsfrågan, för de moderna partiernas framväxt är 
relativt välbelagd. Däremot är partiernas kommunala verksamhet tämligen 
outforskad. Med tanke på de senare årens debatt kring småpartiers plats i det 
kommunala politiska systemet2, är en historisk analys av det lokala 
partiväsendets uppkomst och etablering ett viktigt bidrag till samhälls-
forskningen. Fokus i den här studien ligger på lokala liberala politiska 
organisationer, dels då liberaler var tidiga initiativtagare när det gällde att 
organisera lokala valmansföreningar, dels eftersom kopplingen mellan lokalt 
föreningsväsende och liberalismen kring förra sekelskiftet ofta har betonats i 
den historievetenskapliga litteraturen men i mindre utsträckning kritiskt 
analyserats.3   

                                                 
1 Om Socialdemokratin se t.ex. Nordström, Hilding, Sveriges socialdemokratiska arbetareparti under 
genombrottsåren 1889-1894. Bidrag till det svenska partiväsendets historia (Stockholm 1938). 
Gröning, Lotta, Vägen till makten. SAP:s organisation och dess betydelse för den politiska 
verksamheten 1900-1933 (Uppsala 1988). Östberg, Kjell, Byråkrati eller reformism? En studie av 
svensk socialdemokratis politiska och sociala integrering fram till första världskriget (Lund 1990). 
Schüllerqvist, Bengt, Från kosackval till kohandel. SAP:s väg till makten 1928-1933 (Stockholm 
1992). Dannefjord, Per, Praktiker och målförändring. Exemplet svensk socialdemokrati (Lund 2009). 
Pauli, Petra, Rörelsens ledare. Karriärvägar och ledarideal i den svenska arbetarrörelsen under 
1900-talet (Göteborg 2012). Bondeförbundet/Centerpartiet: Molin, Yngve, Bondepartiet och det 
moderna samhället 1914-1936 (Umeå 1989). Hagård, Birger, Nils Wohlin. Konservativ centerpolitiker 
(Borghamn 1976). Högerpartiet/Moderaterna: Wåhlstrand, Arne, Allmänna valmansförbundets 
tillkomst (Uppsala 1946). Nyman, Olle, Högern och kungamakten 1911-1914. Ur borggårdskrisens 
förhistoria (Uppsala 1957). Runestam, Staffan, Förstakammarhögern och rösträttsfrågan 1900-1907 
(Stockholm 1966). Söderpalm, Sven Anders, Storföretagarna och det demokratiska genombrottet 
(Lund1969). Torstendahl, Rolf, Mellan nykonservatism och liberalism. Idébrytningar inom högern och 
bondepartierna 1918-1934 (Stockholm 1969). Nilsson, Torbjörn (red.), Anfall eller försvar? Högern i 
svensk politik under 1900-talet (Stockholm 2002).    
2  För en översikt se t.ex. Erlingsson, Gissur, Partier i kommunpolitiken: en kunskapsöversikt om 
partier, makt och legitimitet (Stockholm 2008); Nilsson, Lars & Forsell, Håkan, 150 år av 
självstyrelse. Kommuner och landsting i förändring (Stockholm 2013).  
3 Det senaste exemplet är Åberg, Martin, Swedish and German Liberalism. From Factions to Parties 
1860-1920 (Lund 2011). Se vidare Forskningsläge och litteraturgenomgång. 
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   Den här studien närmar sig dock frågan om politisk organisering före 
demokratiseringen, ur en annan infallsvinkel än vad som har varit den gängse i 
traditionell historieskrivning. I den här studien undersöks hur lokalpolitiken, 
eller närmare bestämt de lokala valen, kom att organiseras genom politiska 
partier kring förra sekelskiftet. Med andra ord kan perspektivet betecknas som 
”bottom up”, snarare än ett ”top down”, vilket varit den traditionella ingången i 
ämnet. Medan traditionell forskning framförallt har fokuserat på 
socialdemokratins framväxt så har borgerliga partier fått mindre 
uppmärksamhet, även om det Moderata samlingspartiets historia fått en rejäl 
belysning de senaste åren.4 Emellertid har jag här valt att fokusera de liberala av 
skäl som kommer att diskuteras i det följande. Det som ska påpekas här 
inledningsvis är att partiforskningen i allmänhet sällan har undersökt de olika 
partiernas lokala uppkomst och rötter. Detta gäller inte minst de borgerliga 
partierna.  De två städerna som står i studiens fokus, Skövde i Skaraborgs län 
och Filipstad i Värmland, är exempel på mindre stadskommuner med ett rikt 
föreningsliv och tillika tidigt etablerade partiorganisationer. Inte minst de 
liberala var tidigt ute och etablerade lokalavdelningar till riksorganisationen 
Frisinnade landsföreningen, bildad 1902. Det skulle dock dröja länge innan 
landsföreningen blev en fungerande riksorganisation, utan lokalavdelningarna 
var i stor utsträckning lokala skapelser. Fallen Filipstad och Skövde är 
intressanta som exempel på tidiga lokalavdelningar av Frisinnade lands-
föreningen, samtidigt som de också visar på olikartade utvecklingsvägar. 
Lokalavdelningen i Filipstad, bildad 1905, formerade sig som den ledande lokala 
oppositionskraften. I Skövde, där en frisinnad valmansförening bildades redan 
1903, avsomnade verksamheten 1905 för att rekonstrueras i en lokalavdelning 
1910.5 Varför lyckades inte liberalerna i Skövde att upprätthålla en politisk 
organisation, medan de liberala i Filipstad tycks ha varit mer framgångsrika i det 
avseendet? Med utgångspunkt i att lokalavdelningarna var lokala skapelser så 
infinner sig frågan vilken betydelse möjligheterna att bedriva lokalpolitik hade 
för utvecklingen av partiorganisationerna? En komplicerande faktor var vidare 
att kommunerna och lokalpolitiken länge ansågs vara avskild från den politiska 
sfären, vilket innebar att kommunerna idealiskt skulle värjas mot intressestrider 
och partipolitik. Genom att sätta in framväxten av lokala partiorganisationer, i 
det här fallet liberalerna, i sin lokalpolitiska kontext kan man besvara flera 
frågor som rör kommunernas tidiga partipolitisering. Dels frågan om 
förskjutning av politik som en verksamhet i riksdagen till att även omfatta 
kommunerna, dels frågan om när en partipolitisering av kommunerna skedde. 
Det är utifrån dessa grovt formulerade frågor jag i det följande kommer att 
ringa in mitt forskningsämne, genom att diskutera olika perspektiv på 
partiorganisering och politiseringsprocesser.       

 

                                                 
4 I ett projekt lett av Torbjörn Nilsson som resulterade i ett antal avhandlingar och slutvolymen Mellan 
arv och utopi. Moderata vägval under 100 år, 1904-2004 (Stockholm 2004). 
5 Protokoll 20 april 1910, Skövde frisinnade valmansförening och lokalavdelning. Skaraborgs läns 
folkrörelsearkiv, Lidköping. 
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Partier, politik och politisering 

 

Gammal och ny partiorganisering 

Den nordiska fempartimodell som utarbetades av statsvetaren Stein Rokkan 
under 1960-1970-talet har ofta varit en utgångspunkt för nordiska partiforskare. 
Det attraktiva med modellen är att den har ansetts fånga det som påstås vara de 
nordiska ländernas särdrag. Exemplet Sverige är kanske sinnebilden, eller 
kanske rättare sagt idealtypen, för den nordiska fempartimodellen. Här har 
höger-vänsterskalan, eller med andra ord konflikten mellan kapital och arbete 
kanske varit tydligast och starkast. Rokkans modell har använts för att historiskt 
undersöka kommunernas politisering, där politiseringen ses som ett resultat av 
rikspartiernas penetrering av den kommunala nivån.6 På den kommunala nivån 
har dock rikspartierna allt sedan 1990-talet funnit sig att i allt större utsträckning 
konkurrera med kommunala partialternativ. Statsvetaren Ingemar Wörlund har 
om de kommunala partiernas genomslag här talat om återkomsten av 
”historiska reliker”, d.v.s. äldre former av partier.7 Sådana kommunala partier, 
utan ambitioner att nå riksdagen, finns numera i var och varannan kommun. 
Poängen är att sådana partier passar dåligt in i traditionella partimodeller och 
har därför varit svåra att förklara.     

   De kommunala partiernas framväxt under de senare åren lyfter fram nya 
politiska skiljelinjer än de traditionella, mellan höger och vänster.8 Det mesta 
tyder också på att det är på det lokala planet som sådana skiljelinjer lättast har 
gått att ifrågasätta, med ett livligt lokalt partibildande som följd. I takt med att 
det traditionella partisystemet inte tycks leva upp till medborgarnas krav och 
förväntningar har också ropen på demokratins sammanbrott ibland varit höga, 
om än överdrivna. Det man har läst in här är ett ifrågasättande av de 
traditionella partiernas legitimitet och i följden av detta ett ifrågasättande av 
demokratin som sådan. Ett sådant synsätt färgas av att de traditionella partierna 
skulle vara de enda legitima aktörerna på den lokalpolitiska arenan. Det har 
också varit ett sätt att karaktärisera kommunernas påstått sena politisering.9 
Forskarna hänvisar ofta till idealet att kommunen skulle hållas utanför politiken 
och dess stridigheter. Därmed sågs politiska partier, som förknippades med 
politiska särintressen och demagogi, som något negativt och ickeönskvärt, 
framförallt inom det kommunala livet. Men redan på 1860-talet förekom så 
kallad ”listlöpning”, det vill säga att man samlade in fullmakter (röster) från 

                                                 
6 Se fr.a. Sundberg, Jan, ”Politiseringen av kommunalvalen i Norden”. Statsvetenskaplig Tidskrift 
1989: 92(1), s. 25-40.  
7 Wörlund, Ingemar, ”Lokala partier i Sverige”, Kommunal ekonomi och politik, 1999:3(3), s. 52. 
8 Intressant nog ser man en förtydligad ideologisk dimension som viktig för att öka medborgarnas 
intresse för kommunalpolitik: se t.ex. Erlingsson (2008). 
9 Se Sundberg 1989. Bäck, Henry, Offerdahl, Audun och Aars, Jacob bidrag ”Partikommunens 
uppgång och fall”, i Demker & Svåsand (2005), s. 331-374. Jfr historikern Peter Aronsson: ”Frågor 
och svar. Landsbygdens modernisering och lokalpolitisk historieskrivning”, i Nilsson Lars & Östberg, 
Kjell, Kommunerna och lokalpolitiken. Rapport från en konferens om modern lokalpolitisk historia 
(Stockholm 1995), s. 9-30.  
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omyndiga och andra, i t.ex. Vänersborg, där man på förhand gjorde upp listor 
för att tillförsäkra att de rätta och ”pålitliga” personerna valdes in i 
stadsfullmäktige.10 Politik i form av främjandet av särintressen men också av 
skilda åsikter i sakfrågor förekom alltså tidigt i kommunala sammanhang, i mer 
eller mindre organiserad form.11 Ett tidigt exempel på hur en politisk ideologi 
påverkade kommunpolitiken är den socialliberale S.A. Hedins genomdrivande 
av pauperismkommittén 1864-1872 i Göteborg, vilket gick emot rådande 
”manchesterliberala” doktriner som var förhärskande bland Göteborgs 
kommunalmän.12 Även om de kanske inte uttryckligen var bärare av någon 
sammanhållen ideologi, så förknippas de politiska partiernas och den moderna 
politikens födelse med perioden 1890 till 1910.13 Forskare har lagt ner mycken 
möda på att datera rikspartiernas etablering på den kommunala arenan. Det blir 
därmed också ett mått på politisk modernisering. Ett vanligt perspektiv på 
uppkomsten av partier i kommunerna har varit att se dem som en följd av 
införandet av proportionella val 1907/1909, som innebar utvidgad rösträtt för 
män.14 Följden av denna syn på den lokalpolitiska arenan är att den ofta 
karaktäriseras som konservativ och patriarkaliskt färgad. Sedan länge 
dominerande lokala eliter styr, även efter en formell demokratisering 1919, 
kommunerna som egna domäner, tills en ”mogen” och maktduglig 
socialdemokrati genomförde en verklig demokratisering.15 De traditionella 
politiska partierna har spelat en viktig roll i den svenska demokratiserings-

                                                 
10 Hasselberg, Gösta, Vänersborgs historia, del II 1834-1944 (Vänersborg 1993 [1944]), s.59. Enligt 
Sven Ulric Palme och Ernst Folke Lindberg, kom listlöpningens stora tid först sedan valen börjat 
partipolitiseras, d.v.s. efter reformen 1909: ”De första stadsfullmäktigevalen”, i Palme, Sven Ulric 
(red.) Hundra år under kommunalförfattningarna 1862-1962. En minnesskriftutgiven av Svenska 
Landskommuners Förbund, Svenska Landstingsförbundet, Svenska Stadsförbundet (Stockholm 
1962), s. 102.    
11 Britt Liljewall kan i sin avhandling visa att bönder och deras tjänstefolk kunde agera som en enhet 
på sockenstämman under 1800-talets första decennier, bl.a. vid tillsättandet av tjänstemän och i 
ekonomiska frågor, såsom bekostnaden av skolundervisningen. Böndernas politiska ställning 
stärktes mot 1800-talets slut genom ökad beredvillighet att arbeta samhälleligt i valda styrelser och 
nämnder. Man slog vakt om politiska metoder, enligt Liljewall, för att stärka sitt underläge gentemot 
de penningstarka grupperna, bl.a. per capita-omröstning, arbete för att skapa breda allianser och 
accepterandet av den representativa idén. Liljewall, Britt, Bondevardag och samhällsförändring. 
Studier i och kring Västsvenska bondedagböcker från 1800-talet (Göteborg 1995), s. 291-299, 303f, 
307f.    
12 Christensen, Jan, Liberalernas stad. Fattigvård och kulturdonationer i 1800-talets Göteborg 
(Göteborg 2009), kap.4. Några politiska resultat resulterade dock inte kommitténs förslag till och det 
skulle dröja fram till 1920-talet innan samhälleliga ingripanden på fattigvårdsområdet ansågs 
berättigat. Överhuvudtaget framställer Christensen socialliberalismen som utan inflytande i 
Göteborg.  
13 Fr.a. sätter man tullstriden, rösträttstriderna och införandet av proportionella valsättet som viktiga 
hållpunkter i utvecklingen mot ett modernt partisystem. För en fortfarande bra orientering se 
Carlsson, Sten, ”Rösträttsstreckens tidevarv 1866-1920”, i Svensk historia II (Stockholm 1961), s. 
534-645.       
14 Samtidigt har rösträttsreformens betydelse tonats ned. T.ex. så har Vallinder påpekat att många 
arbetare kvalificerade sig för rösträtt under 1890-talet, p.g.a. reallöneökningar. Olle Johansson har i 
en studie hävdat att rösträttsreformen inte hade någon större betydelse i städerna, där stora grupper 
arbetare och andra löntagare kvalificerade sig för rösträtt under 1900-talets första decennium, med 
en topp 1908, d.v.s. före reformen. Vallinder, Torbjörn, I kamp för demokratin. Rösträttsrörelsen i 
Sverige 1866-1902 (Stockholm 1962); Johansson, Olle, ”Socialdemokratins väljare 1911 och 1914. 
En kvantitativ analys av regional och social gruppering och struktur.” Historisk Tidskrift 1967:3, s. 
302.  
15 Vilket är ett framträdande drag i t.ex. Ulla Ekström von Essens avhandling Folkhemmets kommun: 
socialdemokratiska idéer om lokalsamhället 1939-1952 (Stockholm 2003).    
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processen, men samtidigt har de fått kämpa för sin legitimitet som 
kommunalpolitiska aktörer. Den traditionella synen på den lokalpolitiska arenan 
som kännetecknad av en sen politisering, innebär i detta perspektiv att de 
rikspolitiska partierna etablerar lokala avdelningar som tar hand om 
nomineringen av kandidater och formulerar medborgerliga krav. I statsvetaren 
Torbjörn Vallinders efterföljd har den liberala landsorganisationen Frisinnade 
landsföreningen, bildad 1902, uppfattats som en direkt efterföljd till rösträtts-
rörelsen.16 Valorganisationen baserades dock i första hand på personlig 
anslutning, inte via lokalföreningar. Först efter omorganisationerna 1906-1909 
var dock de flesta avdelningar anslutna till riksorganisationen.17 Det innebar att 
innan dess var de lokala valmansorganisationerna i princip utelämnade till sig att 
organisera valrörelserna. Därför är Skövde och Filipstad, vars liberala 
valmansföreningar bildades 1903 respektive 1905, intressanta som exempel på 
lokala partiorganisationer. En studie över tid kan visa på vilka lokala effekter – 
för den lokala partieliten och den traditionellt förda lokalpolitiken - 
integreringen av de lokala partiorganisationerna i Frisinnade landsföreningen 
kom att få, något som sällan har problematiserats eller studerats.  

    

Liberaler och frisinnade 

En komplicerande faktor är att frågan om vad som var att betrakta som 
”liberalism” och vem som kunde klassas som ”liberal” var allt annat än klart 
under den studerade perioden. I sin studie av liberal idédebatt omkring 
sekelskiftet 1900 destillerar Marika Hedin fram ett antal begrepp i tidigare 
forskning som beskriver liberalismen: frihet, jämlikhet, folkrörelseideal, rättsstat 
och individens ansvarstagande.18 Men, som Hedin påpekar, sådana begrepp 
måste studeras i sin samtid för att bli betydelsefulla för att förstå liberalismen 
som historiskt fenomen. Under olika tidsperioder har vissa begrepp skjutits 
fram och andra fallit tillbaka, för att sedan återkomma igen vid senare 
tidpunkter. Ideologiska begrepp hjälper inte hela vägen att förstå en politisk 
rörelse. I litteraturen skiljer man ofta mellan stadsradikaler och frisinnade, där 
de förra hörde hemma bland städernas bildade borgerskap och de senare hade 
sin förankring i framförallt landsbygdens folkrörelser.19 Det här sättet att 
betona folkrörelseidealet lyfter fram jämlikheten och demokratiska ideal, men 
till exempel Bo Stråth har hävdat att kärnan i liberalismen alltid har varit dess 
frihetsbegrepp med betoning på den privata äganderätten. Omkring sekelskiftet 

                                                 
16Vallinder (1962). Se även Torsten Henrikssons diskussion i ”Frisinnade landsföreningen och 
demokratin”, i Kring demokratins genombrott i Sverige (Stockholm 1966), s. 67-89. 
17 Hans- Krister Rönblom skriver att de flesta lokala valmansföreningar levde en tynande tillvaro fram 
till landsföreningens omorganisation. Rönblom, Hans-Krister, Frisinnade landsföreningen 1902-1927: 
skildringar ur den liberala organisationsrörelsens historia i vårt land (Stockholm 1929), s. 197f; 
Johansson, Gösta, Maktkampen 1902-1915: Karl Staaff som politisk ledare (Stockholm 1997), s. 
121, 131. 
18 är Hedin, Marika, Ett liberalt dilemma. Ernst Beckman, Emilia Broomé, G H von Koch och den 
sociala frågan 1880-1930 (Stockholm 2002), s. 29.  
19 T.ex. Rönblom 1929. Jfr Vallinder, Torbjörn, ”Folkpartiets ideologiska och organisatoriska 
bakgrund”, i Weibull, Jörgen (red.), Liberal ideologi och politik (Stockholm 1984). 
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och den kris man upplevde till följd av emigration och industrialisering ledde 
fram till man kom att betona jämlikhet, för att efter 1920 åter betona 
frihetsbegreppet under trycket från socialismen.20 Klart står i alla fall att man i 
litteraturen skiljer mellan en äldre ekonomiskt inriktad liberalism, som 
motsvarar Stråths betoning av det liberala frihetsbegreppet och en modernar, 
”ny” liberalism som växte fram med en tydligare demokratisk målsättning och 
med en mer socialpolitiskt inriktad framtoning.21 Här fanns en uppenbar 
motsättning i fråga om utsträckt rösträtt men också om fördelningspolitik, som 
kom i uttryck i uppdelningen mellan moderatliberala och radikaler; motsvarande 
gäller också när det kom till försvarsfrågan som kom att splittra partiet 1914 
med avsöndringar till högern.22 Med andra ord är det inte helt enkelt att 
ideologiskt bestämma partiers hemvist, utan de måste sättas in i en samtida 
kontext.  

 

Kommunernas politisering 

En sådan kontext utgör de lokalsamhällen, eller kommuner, där partierna 
verkar. Forskningen om partier har inte sällan präglats av ett teleologiskt 
synsätt23 i den meningen att de rikspolitiska partierna ses som självklara 
organisatörer av det kommunala politiska livet. I princip handlar detta om vad 
som avses med ”politik” och det ”politiska”. Man kan här dra en parallell till 
Maurizio Virolis studie av politikbegreppets förändrade innebörd under 
tidigmodern tid: 

Politics no longer meant the art of ruling a republic according to justice and reason […] but instead 
had come to mean reason of state-in the sense of the knowledge of the means of preserving 
domination over a people.24 

Politikbegreppets förändring innebar att det antika medborgaridealet tappade 
mark till förmån för furstemakten. Betoningen av staten och statsnyttan kom 
att bli allenarådande, en motsättning som också ofta har legat till grund för 
sentida samhälls- och historievetenskapliga diskussioner om politikbegreppets 
innebörder.25 Det är detta arv som i mycket ligger bakom en snävare definition 

                                                 
20 Stråth, Bo, ”Liberalismen och moderniseringen av Sverige”, i Liberala perspektiv. Vision och 
verklighet i historia och politik. Till Jörgen Weibull sommaren 1990 (Höganäs 1990), s. 235ff, 244ff. 
21 Om den äldre liberalismen och den ”nya”, se t.ex. Hobhouse, L. T., Liberalismen (Stockholm 
1913). Spångberg, Valfrid, Liberalismen i svensk politik, Del II (Stockholm 1927). 
22 De som senast diskuterat problematiken med olika definitioner är Hedin (2002), särskilt s. 16-31, 
Åberg (2011), s. 30ff. 
23 Uttrycket är hämtat från Lars Berggren som kritiserat svensk arbetarforskning för att i allt för lång 
utsträckning fallit i den teleologiska fällan genom okritisk anammandet av den svenska 
arbetarrörelsens framgångshistoria: Berggren, Lars, ”Går det att skriva arbetarhistoriska synteser?”, 
Historisk Tidskrift 2003:2, s. 190f.  
24 Viroli, Maurizio, From Politics to Reason of State. The Acquisition and Transformation of the 
Language of Politics 1250-1600 (Cambridge & Malden 1992), s. 2. Den finske statsvetaren Kari 
Pahlonen har å sin sida studerat politikbegreppets förändrade innebörd under modern tid. Se t.ex. 
Pahlonen, Kari, Re-Thinking Politics. Essays From a Quarter-Century (Jyväskylä 2007). 
25 För en översikt av debatten och olika perspektiv, se Hay, Colin, Political Analysis. A Critical 
Introduction ( Basingstoke & New York 2002), kap 2. Se även dens. Why We Hate Politics 
(Cambridge & Malden 2007). För en aktuell interdisciplinär diskussion av politikbegreppet och det 
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av ”politik”, som lite förenklat fokuserar staten och dess institutioner. Inte allt 
för sällan har kommunpolitiken studerats utifrån ett sådant snävt perspektiv på 
politik, där politiseringen av kommunerna förknippas med en nationalisering av 
lokalpolitiken, via statlig reglering och lagstiftning, men också via de politiska 
partierna.26 En konsekvens är att man därigenom jämför den lokala 
politiseringsprocessen med den nationella, vilket ofta landar i konstaterandet av 
lokalpolitikens eftersläpning. I den meningen innebär politiseringen av 
kommunerna att lokalsamhället allt tätare knyts till det nationella och 
underordnas denna nivå. Men det finns också bredare definitioner av politik, 
som istället för att fokusera statens och dess institutioners centralitet istället 
betonar politik som en fråga om att fördela värden i samhället, eller betonar den 
politiska maktaspekten.27 I den meningen blir också kommunerna en plats för 
politiska strider om makt och legitimitet. Denna grova uppdelning av olika 
perspektiv på politik-begreppet innebär således att man å ena sidan betraktar 
politik som något i första hand förlagt till den formella beslutsfattande arenan 
(den politiska arenan), å andra sidan perspektiv som istället betraktar politik 
som en process, vilket också inneburit att intresset har vidgats till andra aktörer 
och institutioner än de traditionella beslutsfattande. I linje med detta har också 
gränserna för vad som anses vara legitima studieobjekt av politik, liksom vår 
förståelse av det politiska vidgats.28  

   Den här studien tar sin utgångspunkt i en sådan bredare definition av politik, 
med utgångspunkt i statsvetaren David Eastons numera klassiska definition av 
politik som interaktioner orienterade mot auktoritativ fördelning av värden i 
samhället.29 Med auktoritativ avser Easton att de flesta människor upplever sig 
förbundna att följa fattade beslut. De värden som avses i definitionen handlar 
inte enbart om fysiska och ekonomiska tillgångar, utan också om fördelningen 
av olika typer av rättigheter, såsom till exempel rätten att rösta.30 Men för att 
förstå hur uppfattningar om politik och av vad som avsetts med det politiska 
har förändrats, måste sådana begrepp historiseras och inte tas för givna. Istället 
handlar det om att historiskt undersöka begreppens uppkomst, hur och i vilka 
samband de har använts.31 I det här fallet handlar det om hur den kommunala 
sfären kom att politiseras. Det vill säga blev ett legitimt område att ställa 

                                                                                                                                        
politiska, se bidragen i Steinmetz, Willibald, Gilcher-Holtey, Ingrid & Haupt, Heinz-Gerhard (Ed.), 
Writing Political History Today (Frankfurt & New York 2013). 
26 Bl.a. betonar Sundberg, i Stein Rokkans, efterföljd, parlamentets och rikspartiernas betydelse för 
den lokala politiseringen i de nordiska länderna. Sundberg (1989), s. 28-38.  
27 Hay (2002), kap 2; Jfr t.ex. Badersten, Björn & Gustafsson, Jakob, Vad är statsvetenskap. Om 
undran inför politiken (Lund 2010), s. 14-15  
28 Hay (2002), s. 66-75. 
29 Easton, David, A Framework for political Analysis (New Jersey 1965), s. 50.  
30 Badersten & Gustafsson (2010), s. 14.  
31 Se t.ex. Steinmetz & Haupt, ”The political as Communicative Space in History: The Bielefeld 
Approach”, i Steinmetz, Gilcher-Holtey & Haupt (2013), s. 21f. Noteras ska dock att forskargruppen 
vid Bielefeld universitet under ledning av Willibald Steinmetz utgår ifrån en definition som betonat det 
politiska som en form av kommunikation, utan någon nödvändig förankring i ett distinkt fält, 
funktionssystem, eller uppsättning av institutioner. Det är emellertid inte min uppfattning, där det 
politiska istället måste uppfattas som knutet till något specifikt som legitimerar auktoritativa bindande 
beslut.    
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politiska krav inom. Den tyska Bielefeld-gruppen har påpekat att politisering i 
det förflutna har skett på huvudsakligen två sätt:  

1) Genom deliberativa verbala handlingar, såsom att helt enkelt benämna 
något, det kan vara vissa ämnen, aktörer eller praktiker, som politiskt. 
Man poängterar dock att möjligheter att politisera en fråga eller en 
företeelse beror till stor del på graden av öppenhet i den publika 
debatten. I mer öppna regimer är chansen större att när något har 
benämnts som ”politiskt”, kommer det att vara en politisk fråga under 
lång tid. 

2) Genom symboliska och fysiska handlingar av olika slag, till exempel 
genom att organisera bojkotter eller (på performativ nivå) använda våld, 
men också utbyte av gåvor och insamlandet av statistik är exempel på 
denna form. Effekterna av sådana handlingar har dock varit ambivalenta 
och ofta tillfälliga, samtidigt som opponenter ofta har kunnat använda 
sådana handlingar som förtext till att avpolitisera politiska frågor, som 
”kriminella” eller störande av den allmänna ordningen.32         

    

I den här studien undersöks politisering genom det förstnämnda sättet. Det 
handlar om deliberativa verbala handlingar, som definierar något som politiskt. 
I den här undersökningen handlar det om att kommunerna och deras 
verksamhet av samtida aktörer allt mer kom att uppfattas som en del av den 
politiska sfären, vilket inte varit den gängse uppfattningen tidigare. Statsvetarna 
Jan Sundberg & Stefan Sjöblom skriver om tiden före demokratiseringen: 
”Kommunala angelägenheter ansågs inte vara politiska utan snarare en fråga om 
att förvalta den gemensamma kassakistan som den kommunala skatterätten gav 
upphov till.”33 Under den här studerade perioden 1880-1920 kom den 
auktoritativa fördelningen av olika värden i samhället, nationellt men också 
kommunalt, allt mer att ifrågasättas. Det handlade inte enbart om politiska 
rättigheter utan också om sociala och ekonomiska. 

   Medan demokratiseringsprocessen har studerats tämligen väl på nationell 
nivå, med fokus på framväxten av nationella rörelser och partier, så är däremot 
den lokala och kommunala nivån mindre utforskad.34 Fokus i den här studien 
ligger på politiska partier, i bred mening, som bärare av ett slags ”ideologier” 
vilka betonade en tro på politikens roll för att främja det kommunala bästa.35 
Istället för att ta den institutionaliserade politiken som utgångspunkt, vilken låg 

                                                 
32 Steinmetz & Haupt (2013), s. 25-26. 
33 Sundberg, Jan & Sjöblom, Stefan, ”Nationell reglering och avreglering av det kommunala styret”, i 
Sundberg, Jan, Sjöblom, Stefan & Wörlund, Ingemar, Kommunala folkhemmet. Uppbyggnad, de 
gyllene åren, nedmontering (Stockholm 2011), s. 29. Historikern Ingemar Norrlid myntade för snart 
45 år sedan uttrycket ”kommunen som bolag”, för att fånga den dåtida uppfattningen. Norrlid, 
Ingemar, ”Kommunen som bolag? En studie i liberal rösträttspolitik före första världskriget”, Scandia 
1970:1.  
34 Se vidare under ”Tidigare forskning”. 
35 För ett resonemang om partier som bärare av ideologier och politikens förändrade roll, se Berman, 
Sheri, The Primacy of Politics. Social Democracy and the Making of Europe’s Twentieth Century 
(New York 2007). 
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färdig först efter demokratins införande, så undersöks istället den process som 
innebar att kommunerna kom att uppfattas som en plats för politiska 
stridigheter, samt vilken roll en liberal partibildningsprocess spelade däri. 
Studien kan därmed inrangeras i den forskningstradition som uppmärksammat 
politisk kultur som en central faktor i studier av demokratisering36, samtidigt 
som den fokuserar på ett föga beforskat parti i svensk politisk historia.      

   De nationella konfliktfrågorna med riksdagen i centrum har överskuggat det 
faktum att kommunpolitiken sedan lång tid präglats av mer eller mindre 
organiserade konflikter och kamp mellan olika visioner av lokalsamhället. Ett 
värmländskt exempel kan nämnas, där Kristinehamns arbetareförening fungerade 
som liberal valmansförening till stadsfullmäktige redan under tidigt 1880-tal. 
Det verkligt intressanta med t.ex. stadsfullmäktigevalet i december 1880 är inte 
valet i sig utan hur arbetareföreningen framställer det som en kraftmätning 
mellan det liberala partiet, understött av stadens lägre tjänstemän och det 
härskande högerpartiet. Den politiska skiljelinjen får även sin geografiska 
bestämning med hänvisning till högern som stadens ”norra läger”.37 I den 
meningen kan man hävda att en politisering av den kommunala arenan skedde 
redan i slutet av 1800-talet och fördes genom lokala organisationer, som 
utövade de funktioner som de rikspolitiska partierna senare kom att överta.  

   ”Rörelsepartierna” med förankring i föreningsväsendet, såsom liberalerna och 
socialdemokraterna men i ett senare skede också Bondeförbundet, bör helt 
enkelt ses som en utveckling mot en sammankoppling av det lokala med det 
nationella. En sammankoppling vilken nödvändigtvis inte fanns där från början. 
Även om socialdemokratin har tydligare drag av Maurice Duvergers idealtypiska 
parti med utomparlamentariskt upphov38 än liberalerna, spelade den utomparlament-
ariska förankringen en viktig roll för det liberala partiorganiserandet under 
1900-talets första år.  Det traditionella synsättet bygger på att politiseringen av 
den kommunala arenan ska följa de utvecklingslinjer som återfinns inom 
rikspolitiken. Men att enbart fokusera på den nationella utvecklingen som mall, 
gör att vi riskerar att undgå viktig kunskap. Sten Carlsson har påpekat att under 
perioden 1890-1902 skedde en förskjutning av väljarkåren nedåt, då inte minst 
arbetarnas andel ökade starkt.39 Ofta avfärdas dock detta faktum när det gäller 
stadsfullmäktigevalen, på grund av röstskalans plutokratiska natur. Som vi 
senare ska se kunde även mindre resursstarka grupper göra sig gällande under 
vissa omständigheter. Vidare innebär ett sådant statscentrerat fokus att impulser 
utgår ensidigt från ett maktcentrum och där ”periferin” många gånger uppfattas 

                                                 
36 Begreppet politisk kultur kommer dock inte användas analytiskt i den här studien, utan termen 
kommer att användas i en vidare mening som en samlingsbeteckning på den forskningsinriktning 
som fokuserat på mjukare värdens betydelse bland eliter och medborgare för demokratiserings-
processer. Se t.ex. Denk, Thomas, Politisk kultur (Stockholm 2009); Denk, Thomas & Silander, 
Daniel, Att studera demokratisering. Förlopp, förutsättningar och framtid (Stockholm 2007).  
37 Protokoll 27/11 1880, Årsberättelse 27/2 1880-26/2 1881, Kristinehamns arbetareförening. Vol. 2. 
Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Karlstad. 
38 Duverger, Maurice, Political Parties. Their Organization and Activity in the Modern World (London 
1967). 
39 Carlsson, Sten, Lantmannapolitiken och industrialismen. Partigruppering och opinions-
förskjutningar i svensk politik 1890-1902 (Stockholm 1953), s. 30ff. 



17 
 

som passivt mottagande. Sådana perspektiv har länge kritiserats inom 
historievetenskapen men när det gäller statsvetenskaplig forskning om 
framväxten av politiska partier i Sverige har det gett få avtryck.  

   Med detta sagt, infinner sig frågor om vilka formella förutsättningar som 
fanns för att partier skulle kunna politisera det kommunala. Därför ska i det 
följande översiktligt redogöras för vilka formella regleringar som omgärdade det 
kommunala området.     

 

Kommunerna före demokratiseringen  

 

Det kommunala styret och rösträtten 

I kommunalförordningarna av år 1862 fastslogs att i städer med fler än 3000 
invånare skulle ett stadsfullmäktige inrättas, i mindre städer var också detta 
möjligt men inte påbjudet. Vidare skulle en drätselkammare inrättas, med ansvar 
för ekonomi och förvaltning, vars reglemente skulle fastställas av länsstyrelsen. 
På landsbygden skulle istället kommunalstämman vara högsta beslutande 
organ.40 Den kommunala rösträtten var som tidigare nämnts graderad, baserad 
på inkomst och förmögenhet.41 Kommunerna har ofta liknats vid ett 
”aktiebolag”, där var och en skulle ha inflytande efter sitt bidrag till det 
gemensamma.42  

   Samtidigt fanns här också en koppling till den statliga nivån, eftersom 
städernas fullmäktige och landstingen bestämde Första kammarens 
sammansättning. Kjell Östberg har sammanfattat de kommunala rösträtts-
reglerna före demokratins införande 1919/1921. Rösträtt tillföll den som var 
bosatt inom kommunen, hade en inkomst som nådde upp till gränsen för 
kommunal taxering (länge 400 kronor), samt hade fullgjort sin skattskyldighet 
de föregående åren. Aktiebolagstanken innebar att alla skattebetalande 
medlemmar i kommunen kvalificerade sig för rösträtt, däribland skattebetalande 
bolag men även myndiga kvinnor som rådde över sin egendom och betalade 
kommunalskatt. Däremot var de inte valbara. Rösträtts- och valbarhetsåldern 
var satt till 21 respektive 25 år. Dessutom tillkom för det senare att man inte var 

                                                 
40 Den idéhistoriska utvecklingen har behandlats av bl.a. Kaijser, Fritz, ”1862 års 
kommunalförordningar. Tillkomst och innebörd. Ekonomisk, social och idépolitisk bakgrund”, i Palme 
et al(1962), särskilt s. 51-64. Palme, Sven Ulric, ”De första stadsfullmäktigevalen”, i Palme et al 
(1962), s. 98ff. Ett senare arbete, med internationella jämförelser är Andrén, Mats, Den europeiska 
blicken och det lokala självstyrets värden. (Hedemora 2007). 
41 Riksdagsdebatten om den kommunala rösträtten 1862-1900 har analyserats av Einar Mellquist. 
Han visar att antalet röstberättigade i städerna var 1871 18% och 1892 20% av den totala 
populationen, samtidigt som de med högre röstandelar kom att öka sin dominans i valen medan de 
med lägre röstandelar successivt minskade under perioden. Mellquist, Einar, Rösträtt efter förtjänst? 
Riksdagsdebatten om den kommunala rösträtten i Sverige 1862-1900 (Uppsala 1974). 
42 Norrlid (1970) s. 46-120. 
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försatt i konkurs, åtalad för grova brott eller förklarad förlustig medborgerligt 
förtroende.43   

 

Den kommunala komptensen 

Den kommunala kompetensen var inledningsvis främst inriktad mot fattigvård- 
och skolfrågor. Kommunen hade för detta ändamål rätt att uttaxera sina 
medlemmar.44 Kommunalförordningarna stipulerade ett förbud mot att ägna 
sig åt sådant som kunde uppfattas vara statens område. Staten kom dock med 
ett antal förordningar under 1800-talets senare del att reglera den kommunala 
verksamheten genom ett flertal stadgor, inte minst för städerna, såsom 
byggnads-, hälsovårds-, brand och ordningsväsende, som reglerades i särskilda 
stadgor.45 Kommunens uppgift enligt kommunalförfattningen var att ”vårda 
sina gemensamma ordnings- och hushållsangelägenheter”, vilket innebar att vad 
som kunde betecknas ”gemensamma” var öppet för tolkning.46 Kommunernas 
satsningar på elektrifiering, avlopp, belysning och liknande investeringar kunde 
ifrågasättas och även upphävas om det kunde visas att det enbart gagnade ett 
mindretal av kommunens invånare.47 Investeringar och kommunala åtaganden 
kunde därmed anses stå utanför den kommunala kompetensen, eller klassas 
som otillåten kommunalt företagande. Det var till exempel fullt möjligt att 
bedriva elverk, slakthus med mera i kommunal regi, däremot var det otillåtet att 
driva spekulativa företag eller teckna aktier i enskilda industriföretag, med 
undantag för järnvägsbyggandet. I vissa fall var dock kommunerna tvungna att 
få sina beslut godkända av regeringen eller länsstyrelsen. Det gällde framförallt 
större ekonomiska affärer, såsom lån på längre tid och regelverkets efterlevnad. 
Poängteras bör att de statliga organen inte kunde ändra några beslut, utan 
enbart upphäva dem. Detsamma gällde prövningsrätten, där inkomna 
överklaganden enbart kunde upphävas som stridande mot lagar och 
förordning.48 

   I litteraturen om kommunalvalen under 1800- och tidigt 1900-tal visas på 
flera exempel hur oppositionen i många städer försökte utmanövrera den 
styrande ”klicken” ur stadens styrelse. Under 1800-talet tycks man i många 
städer enligt Palme & Lindberg framförallt ha siktat in sig på att byta ut 
medlemmar av drätselkammaren, för att därigenom bryta de styrande 
”klickarnas” makt. Det man utnyttjade var de bestämmelser om maktdelning 
mellan beslutande och exekutiv makt som fanns vilket stipulerade att den som 

                                                 
43 Östberg, Kjell, Kommunerna och den svenska modellen. Socialdemokratin och kommunalpolitiken 
fram till Andra världskriget Stockholm 1996), s. 70. 
44 Kaijser (1962), s. 57; Svensson, Bengt, ”Kommunerna i den tidiga industrialismens samhälle”, i 
Palme et al (1962a), s. 95f. 
45 Östberg (1996), s. 72f. 
46 Svensson, Bengt, ”De första kommunala industriföretagen”, i Palme (1962b), s. 141. 
47 Östberg (1996), s. 72. 
48 Bokholm, Rune, Städernas handlingsfrihet. En studie av expansionsskedet 1900-1930 (Lund 
1995), s. 105-108. Östberg (1996), s. 73f.  
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satt i stadsfullmäktige inte fick sitta också i drätselkammaren.49 Det var 
nämligen inte ovanligt att samma personer satt i båda funktionerna samtidigt. 
Ytterligare ett exempel från Palme & Lindberg ska få illustrera hur kommunala 
frågor kunde politiseras. I Sala stod 1864 en livlig strid mellan de som hade 
intressen i det äldre utskänkningsbolaget, som ägde rätt att utskänka brännvin i 
staden, och de som önskade skapa ett nytt utskänkningsbolag, där hela vinsten 
skulle tillfalla staden. För att motverka brännvinsbolagsintresset i valet så 
uppstod en mindre valrörelse i stadens tidningar för att mobilisera de 
röstberättigade att sluta upp och se till att andra intressen företräddes i stadens 
styrelse.50 Frågan om vad som var det gemensamma intresset kunde således 
fungera mobiliserande men också politiserande. En sådan möjlighet fanns till 
exempel när det gällde vilka områden i kommunen som fick åtnjuta resultatet av 
kommunala investeringar. En annan var frågan om vilka företag som gynnades 
av kommunen genom att erhåll uppdrag eller fördelaktiga lån. Genom stadsfull-
mäktigeinstitutionen kunde såväl det legitima styret som fördelningen av olika 
värden ifrågasättas och fungera mobiliserande för partier och andra politiska 
grupperingar.  

   

Ett lokalt perspektiv på partier och politik 

 

Lokala intressen och partier 

Politiska partier grundas och formas av människor för att uppnå vissa mål som 
ligger i deras intressen.51 Dessa intressen är i sin tur resultat av den samhälleliga 
omgivning i vilken människor ingår i och som de vill påverka genom sitt 
handlande. Fokus riktas därför mot studiet av rikspartiernas etablering på 
enskilda orter, men också på lokala och regionala partibildningsprocesser. 
Lokala föreställningars betydelse för politisk handling har under senare år i allt 
större utsträckning intresserat historiker.52 I den meningen blir sambandet 
mellan de moderna politiska partierna och deras lokala föregångare centralt för 
att förstå partibildningsprocesser.53 Endast ett sådant perspektiv på lokal politik, 

                                                 
49 Palme & Lindberg (1962), s. 100-101. 
50 Palme & Lindberg (1962), s. 104-106. 
51I Kristinehamn är arbetareföreningen en initiativtagare till en liberal valmansförening. Det uttalade 
syftet är att skapa en valorganisation som kan ena ”småfolket” på orten, inte minst de olika 
föreningarna. Protokoll 1/9 1906. Odaterat extra styrelsemöte november 1906, årsberättelse 1/1 
1906-1907. Kristinehamns arbetareförening. Vol. 5. Föreningsarkivet i Värmland, Värmlands arkiv 
Karlstad.  
52 Se t.ex. Olsson, Henrik, Öst och Väst eller Nord och Syd? Regionala och politiska skillnader inom 
den svenska bondegruppen under 1800-talet (Göteborg 1998). Andersson, Per-Olof, Den 
kalejdoskopiska offentligheten – Lokal press, värdemönster och det offentliga samtalets villkor 1880-
1910 (Växjö 2001). För internationella perspektiv, se bidragen i Lancaster, Bill, Newton, Diana & Vall, 
Natasha (Ed.), An Agenda for Regional History (Newcastle 2007).  
53 Tomas Nilson framhåller i ”Liberalism och riksdagsval” en historisk variabel som central för att 
förstå partiers styrka inom vissa orter och vissa regioner. Det han särskilt framhäver här är 
sambandet mellan tidiga och starka folkrörelser och liberalismen. Nilson, Tomas, ”Liberalism och 
riksdagsval: en regional studie av Värmlands och Örebro län 1911-1932”, i Nilson, Tomas & Åberg, 
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menar jag, kan fånga de problem och visioner om lokalsamhället som 
människorna på platsen faktiskt hade. Det är mer fruktbart än de perspektiv, 
med rötter i rational choice-teori, som betonar individualistiska faktorer, vilket 
gett upphov till grovt förenklade modeller av politiskt handlande.54 Vidare 
öppnar perspektivet för lokala och regionala variationer vad avser såväl 
ideologiska ställningstaganden som organisationsfrågor bland lokala parti-
bildningar.  

   Erik Nydahl har i sin jämförande studie av två ångermanländska 
landskommuner visat att lokala förhållanden hade betydelse för parti-
politisering. Nydahl påpekar att det han kallar brännande lokala frågor, i 
Nydahls fall utskänkningsfrågan, kan bli det bränsle som föder partier.55 
Samtidigt är det viktigt att inse att t.ex. nykterhetsfrågan var en i allra högsta 
grad nationell och även internationell stridsfråga.56 Istället bör man ställa frågan 
varför t.ex. nykterhetsfrågan blev en viktig profilfråga för vissa partier. 
Framförallt blir ett sådant perspektiv viktigt när det gäller rörelsepartier som 
liberalerna och socialdemokraterna, vars partibildningar bars upp av och i hög 
grad formades av lokala organisationer, inte minst nykterhetsrörelsen.57 Sådana 
perspektiv kan i dag sägas dominera den internationella historiska forskningen 
om liberalism, där Jan Palmowski och Madeleine Hurd visat på de tyska 
liberalernas svårigheter att bygga klassallianser på grund av avsaknad av ett 
föreningsväsende som kunde fungera som brobyggare mellan tysk bürgertum 
och industriarbetarna.58 Alistair Thompson har i en studie av de tyska 
vänsterliberalerna understrykit anpassning till lokala förhållanden som en 
medveten strategi från partiorganisatörernas sida att knyta grupper och 
lokaliteter till partiet.59 Eugenio Biagini har för Storbritanniens del visat på den 
betydelse stödet från lokala fackföreningar och kyrkor spelade för den folkliga 
radikalismens kandidater, samtidigt som han här finner en viktig förklaring till 
                                                                                                                                        
Martin, Parti eller rörelse? Perspektiv på liberala organisationsstrategier 1880-1940 (Lund 2010), s. 
125, 143f.     
54 Här kan således historieforskningen ge viktiga bidrag till statsvetenskapen, som ofta saknar 
sådana perspektiv och där den dominerande inriktningen, med botten i metodologisk individualism, 
leder fram till en ahistorisk förklaring till varför partier bildas. Se vidare kapitel 2. För en allmän 
diskussion se t.ex. Sewell, William, Logics of history. Social Theory and Social Transformation 
(Chicago & London 2005), s. 1-21. Sewell diskuterar kritiskt rational choice-teori och den 
metodologiska individualismens grundantaganden. Huvudpoängen är att det finns skäl att kritisera 
teoribildningen för att inte kunna förklara förändring. Sewell (2005), s. 262-270. 
55 Nydahl, Erik, I fyrkens tid. Politisk kultur i två ångermanländska landskommuner 1860-1930 
(Härnösand 2010), s. 141-158, 252f. 
56 Åsa Bengtssons studie av svenska Vita bandet poängterar bl.a. denna relation. Bengtsson, Åsa, 
Nyktra kvinnor. Folkbildare, företagare och politiska aktörer. Vita bandet 1900-1930 (Göteborg & 
Stockholm 2011).  
57 Se t.ex. Samuel Edqvists bidrag ”Liberal ideolog i godtemplarrörelsen”, om relationen mellan 
nykterhetsrörelsen, liberalism och socialism”, i Nilson & Åberg (2010), s. 51-63.    
58 Palmowski, Jan, Urban Liberalism in Imperial Germany. Frankfurt am Main, 1866-1914 (New York 
1999). Hurd, Madeleine, “A Tale of Two Cities: Socialists, Liberals, and Democracy in Hamburg and 
Stockholm, 1870-1914”, i Stråth, Bo (Red.), Language and Construction of Class Identities. The 
Struggle for Discursive Power in Social Organization: Scandinavia and Germany after 1800. Report 
from the DISCO II Conference on Continuity and Discontinuity in the Scandinavian Democratization 
Process in Kungälv 7-9 September 1989 (Gothenburg 1990). Dens., Public Sphere, Public Mores, 
and Democracy (Ann Harbor 2000). 
59 Thompson, Alistair P, Left liberals, the State, and Popular Politics in Wilhelmine Germany (Oxford 
2000). 



21 
 

Labour Party’s svårigheter att etablera sig i vissa regioner.60 Således har specifika 
”miljöers”, eller ”milieus” för att använda den tyske statsvetaren Karl Rohes 
terminologi, betydelse för partiers uppkomst och utveckling betonats 
internationellt under senare år.61 Milieu-begreppet utvecklades av Rohe inom 
tysk valforskning för att förklara regionala variationer i väljarbeteenden. 
Begreppet är ett sätt att definiera politisk kultur och betonar särskilt ”livsstilar” 
och vad han benämner ”icke-materiella intressen” som viktiga för att förklara 
rationaliteten bakom milieu-röstande och andra former av expressivt röstande. 
Det fruktbara enligt min mening med Rohes mileu-begrepp är dels den vikt det 
lägger vid regionala kulturers betydelse för politiskt beteende, dels att begreppet 
kan förklara varför partier uppträder i olika skepnader på olika platser. Milieu-
begreppet syftar enligt Rohe till att förklara gruppröstande med hjälp av 
kulturella variabler. Han menar att röstande snarare ska ses som ett uttryck för 
gruppidentifikation snarare än partiidentifikation.62 Det är det sistnämnda som 
gör begreppet intressant för den här studien. I det avslutande analytiska kapitlet 
kommer jag att återvända till Rohes milieu-begrepp och diskutera vad den kan 
bidra med till svensk partiforskning. 

 

Lokala politiska traditioner        

Partiforskningen i Sverige har på såväl riksplanet som på lokalnivå främst 
fokuserat på socialdemokratins etablering och institutionalisering. Frågan har 
uppmärksammats bl.a. av Torbjörn Nilsson som resonerat kring skälen.63 
Socialdemokratins långa regeringsinnehav och kommunala dominans, 
förkroppsligat i bilden av partiet som folkhemmets arkitekter, förklarar 
förmodligen detta intresse från forskarnas sida. Men denna ensidiga fokusering 
har också givit upphov till bilden av kommunernas sena politisering. Inte minst 
har detta lett fram till att ideologiskt konkurrerande partiers betydelse för 
kommunernas politiska utveckling och demokratisering blivit förbisedda, vilket 
bl.a. Jan Palmowski påpekat för Tysklands del.64 Inte minst gäller detta det 
andra stora rörelsepartiet kring sekelskiftet 1900 i svensk politisk historia, de 
liberala. Det är å ena sidan symptomatiskt att statsvetaren Rune Premfors 
nedtonar den liberala insatsen i rösträttkampen till förmån för social-

                                                 
60 Biagini, Eugenio, Liberty, Retrenchment and reform. Popular Liberalism in the Age of Gladstone, 
1860-1880 (Cambridge 1992). 
61 I Tyskland har statsvetaren Karl Rohes ”milieu”-begrepp varit viktigt, men, som Palmowski påpekat 
i en artikel, haft föga spridning utanför det tyska språkområdet. För en presentation och diskussion 
se Rohe, Karl, Elections, Parties, and Political Traditions. Social Foundations of German Parties and 
Party Systems, 1867-1987 (New York 1990). En förklaring till att Rohes “milieu”-begrepp inte har 
slagit an utanför Tyskland beror på, anser Palmowski, dess uppfattning av politisk kultur som mer 
knutet till plats och lokalitet, än till sociala klasser.  Palmowski, Jan, “Liberalism and Local 
Government in Late Nineteenth-century Germany and England”. The Historical Journal, 2002:2, s. 
403f samt not 110 s. 404.  
62 Rohe, Karl, ”German elections and partysystems in historical and regional perspective: an 
introduction”, i Rohe (1990), s. 6-13. 
63 Bl.a. i inledningen ”Högern 1904-2000”, i Nilsson, Torbjörn (2002).   
64 Palmowski (1999). 
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demokratin.65Å andra sidan har historikern Madeleine Hurd i sin avhandling om 
liberalerna i Hamburg och Stockholm, lyft fram liberalernas funktion i 
sistnämnda stad som brobyggare mellan det framväxande industriproletariatet 
och det etablerade borgerliga samhället. Inte minst folkrörelsernas betydelse 
understryks av Hurd.66 Vidare har Åsa Linderborg påvisat en ideologisk 
historiografisk kamp med liberalerna om rätten att beteckna sig som det 
verkliga reform- och folkpartiet i svensk historia, i vilken socialdemokratin 
skulle gå segrande ur.67  

   Inom forskningen om arbetarrörelsens etablering på olika håll i landet har 
man bl.a. noterat liberalismen som en svår konkurrent. En förklaring har då 
ibland varit dessa regioners förmenta efterblivenhet.68 Andra har lyft fram 
värdemönster, inte minst formade av religionen, t.ex. schartauanismen i 
Västsverige, vilket skulle förklara ett folkligt avvisande av socialismen.69 Jag vill 
lyfta fram ett tredje synsätt. Socialdemokratins svårigheter att nå framgångar 
kan också förklaras, åtminstone för vissa regioner och orter, med förekomsten 
av en stark liberal tradition som försvarades av liberala ortstidningar och 
förvaltades av lokala föreningar av olika slag. Vad det var fråga om var ofta en 
radikal variant av liberalismen, som såg sig som företrädare för ett småfolks-
intresse. Det var en radikal tradition som socialdemokratin på vissa håll fick 
kämpa hårt och länge för att bryta, eller helt enkelt anpassa sig till. Särskilt 
Värmland framstår som ett exempel på en sådan region. Den nyetablerade 
socialdemokratiske länstidningen Värmlands Folkblad klagar t.ex. 1908 över att 
Filipstads Arbetarekommun i första hand rekommenderat den frisinnade 
konkurrenten Bergslagernas Nyheter framför partibladet.70 Det är i det här 
sammanhanget Rohes milieu-begrepp blir relevant. Sådana utfall om lokalt 
bristande intresse var knappast några ovanligheter, utan vittnar snarare om 
svårigheter att bryta gamla vanor men också uppslutningen kring lokalt för-
ankrade radikala tidningar framför utifrån påbjudna. 

   Exemplet ovan lyfter fram en viktig faktor när det gäller uppkomsten av 
partierna, nämligen politiska traditioners betydelse. I internationell forskning, 
särskilt tysk historisk partiforskning, betonas numera lokala politiska 
traditioners betydelse för parti-organiseringen.71 I en studie som avser att 
undersöka lokala politiska traditioners betydelse för framväxten av partier, 
innebär detta att en längre tidsperiod är motiverad för att fånga de relevanta 
processerna av betydelse, nationellt och lokalt. Perioden 1880-1920 innebar en 
politisk mobilisering kring tullfrågan, rösträtts- och nykterhetsfrågan, en 
mobilisering som också hängde samman med framväxten av nationella rörelser, 

                                                 
65 Premfors (2000), s. 132f. 
66 Hurd (2000). Hurd (1990).  
67 Linderborg, Åsa, Socialdemokraterna skriver historia. Historieskrivning som ideologisk maktresurs 
1892-2000 (Stockholm 2002).  
68 T.ex. Jungen, Rune, Vävarstad i uppror. Arbetarrörelsen i Borås 1880-1920 (Stockholm 1978).  
69 Se t.ex. Winberg, Christer, Fabriksfolket. Textilindustrin i Mark och arbetarrörelsens genombrott 
(Göteborg 1989). 
70 Värmlands Folkblad 21/1 1908. 
71 T.ex. Thompson (2000). Jfr Nilson ( 2010). 
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folkrörelserna, men också politiska rörelser som bland andra rösträttsrörelsen 
och arbetarrörelsen. Den här processen är på nationell nivå relativt väl 
utforskad men när det gäller det lokala och kommunala, finns här stora 
kunskapsluckor. Studien vill därför nyansera bilden, genom att undersöka hur 
dessa strider och motsättningar kom till uttryck lokalt och i de kommunala 
valen, samt vilken roll bildandet av lokala liberala partiorganisationer spelade i 
detta.     

   Bilden av Sveriges demokratisering är fortfarande omdebatterad. Det finns 
flera pusselbitar som måste på plats. Inte minst förståelsen av hur 
demokratiseringen av kommunerna gick till är påfallande styvmoderligt 
behandlat i forskningen. Jag menar att problemet ligger i att den politiska 
organiseringen på den kommunala arenan behandlats ohistoriskt, som en följd 
av fokuseringen på rikspartiernas framväxt och etablering som den legitima 
aktören för att kanalisera intressen och ideologiska program. Rikspartiernas 
lokala föregångare har därför ofta av samhällsforskningen avfärdats för att inte 
leva upp till kriterier för vad som ska känneteckna ett riktigt parti. Om vi 
däremot istället ser till deras funktioner, vilket statsvetarna Larry Diamond och 
Richard Gunther fört fram som ett alternativ72, kan lokala organisationer 
mycket väl betraktas som partier. Detta perspektiv på partier kommer att 
fördjupas och diskuteras i kapitel två, där avhandlingens teoretiska ramverk 
presenteras och källmaterial och metodologiska överväganden diskuteras. 
Sammanfattningsvis har internationella trender i forskningen om politiska 
partier diskuterats, där liberalernas roll i demokratiseringsprocesser har betonats 
och det har skett en förskjutning mot att studera framväxten av partierna ur ett 
regionalt och lokalt perspektiv. I detta följande kommer det aktuella svenska 
forskningsläget att diskuteras och avslutas med en kort sammanfattning, där 
avhandlingens huvudsyfte och frågeställningar fördjupas.  

 

Forskningsläge och litteraturgenomgång 

 

Inledning 

Sveriges väg mot demokratisering är som sagt väl utforskad när det gäller 
partiväsendet och riksdagsval73, men bilden är mer fragmentarisk när det 
kommer till den kommunala arenan. Ett ofta flitigt refererat verk är Hundra år 
under kommunalförfattningarna, som gavs ut vid firandet av kommunalreformens 
100-årsjubileum 1962.74 Stockholms stadsfullmäktige har också granskats ur ett 

                                                 
72 Diamond, Larry & Gunther, Richard (Ed.), Political Parties and Democracy (Baltimore & London 
2001). 
73 Se t.ex. Premfors (2000) för en allmän orientering. Statsvetaren Peter Esaiasson har studerat 
valkampanjernas modernisering i avhandlingen Svenska valkampanjer 1866-1988 (Stockholm 1990). 
74 Palme (1962). 
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demokratiperspektiv, bland annat av Yngve Larsson.75  Larsson fokuserar här 
på de institutionella förändringarna, framförallt införandet av proportional-
ismen 1910 som enligt honom gjorde att de rikspolitiska partierna kom att ta 
hand om de kommunala valen. De övertog nu den roll diskussionsklubbarna 
tidigare haft, att förbereda besluten i fullmäktiges plenum.76  Särskilt 
landstingsmannavalen intresserade partierna, på grund av makten över Första 
kammarens sammansättning. Därför blev också 1910-talet partiernas 
decennium i den kommunala politiken enligt Larsson.77 Samtidigt visar Folke 
Lindberg i sin studie av Stockholms stadsfullmäktige hur oppositionella, 
sparsamhetsvänner, mot stadens upplevda slöseri med skattemedel och 
bristande insyn i beslutsfattandet, organiserade sig i valorganisationer under 
1880-talet. Dessa kommunalföreningar kom också att få mer uttalade politiska 
målsättningar i samband med tullstriden. Lindberg visar tydligt att 
gränsdragningen mellan vad som uppfattades som politiskt och opolitiskt i 
samtiden knappast var skarp. Den Kommunalförening som bildades 1886, som 
en avknoppning av Liberala valmansföreningen, var uttalat opolitisk och 
inriktad på de kommunala valen men kunde genom de lokala kretsråden i 
församlingarna agera för liberala och frihandelsvänliga kandidater. En viktig 
faktor här var den tullvänliga organisationen Fosterländska förbundet, som var 
mycket aktiv i de kommunala valen från och med 1893.78  

   Yngve Larsson och Folke Lindberg fokuserar i sina studier utvecklingen i 
Stockholm omkring sekelskiftet 1900. Få försök har gjorts, mig veterligen, att ta 
ett helhetsgrepp på kommunerna som politisk arena, förutom Kjell Östbergs 
Kommunerna och den svenska modellen och Ulla Ekström von Essens idéhistoriska 
avhandling Folkhemmets kommun79, som analyserar den socialdemokratiska 
kommunideologin. Under de senaste åren har historiker intresserat sig för den 
s.k. storkommunreformen som genomfördes 1952.80 Såväl Ekström von Essen 
och storkommunforskarna har fr.a. studerat kommunerna som en komponent i 
den svenska välfärdsmodellen.81 Det är ett tydligt nationellt perspektiv, men 
samtidigt visar såväl Ekström von Essen som andra forskare på att 
kommunalmännen slog vakt om det lokala självstyret. Diskussionen av det 
historievetenskapliga forskningsläget kommer nedan att behandla litteratur med 
fokus på lokal partibildning och kommunernas politisering.  Litteraturen som är 
av relevans för avhandlingen kan med fördel delas in efter två teman. Dels är 
det fråga om en tematik som fokuserat lokal mobilisering genom de 

                                                 
75 Larsson, Yngve, På marsch mot demokratin. Från hundragradig skala till allmän rösträtt 1900-
1920 (Stockholm 1967). 
76 Larsson (1967), s. 141, 217-222. 
77 Larsson (1967), s. 122, 148f, 428f. 
78 Lindberg, Folke, Växande stad. Stockholms stadsfullmäktige 1862-1900 (Stockholm 1980), s. 334, 
386-391, 461-478, 480-483. 
79 Östberg (1996). Ekström von Essen (2003). 
80 Aronsson, Peter, Nilsson, Lars & Strömberg, Thord (red.), Storkommunreformen 1952. Striden om 
folkhemmets geografi (Stockholm 2002). Wångmar, Erik, Från sockenkommun till storkommun. En 
analys av storkommunreformens genomförande 1939-1952 i en nationell och lokal kontext.(Växjö 
2003). Dens., Samlingsstyre- Blockstyre – Mångstyre. Kommunalpolitiska styrelseformer 1952-2002 
(Stockholm 2006). 
81 Se även Sundberg et al ( 2011). 
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framväxande folkrörelserna omkring sekelskiftet 1900, dels en tematik kring 
forskning om kommunernas politisering genom socialdemokratisk etablering i 
kommunerna. 

 

Mobilisering på lokal nivå 

Föreningsväsendets, och dess föregångare associationsväsendets, uppkomst och 
utveckling har utforskats tämligen väl. Det tidiga associationsväsendet av Torkel 
Jansson. Allmänt har man här sett en respons på den industriella 
samhällsomvandlingen.82 Framförallt folkrörelsernas roll i demokratiserings-
processen har betonats, som mobiliserandet av de lägre klasserna mot dem 
maktägande. En tidig företrädare för detta perspektiv var statsvetaren Hilding 
Johansson som under 1950-talet presenterade ett flertal studier som betonade 
folkrörelsernas betydelse för samhällsutvecklingen.83  

   Historikern Gunnar Wallin kunde genom sina studier av valrörelserna 1866-
1884, visa att folkrörelserna innehade funktioner av att vara politiska partier 
under perioden.84 Statsvetaren Pär-Erik Back kom dock att rikta kritik mot 
såväl Johansson som Wallin för att ha en överdriven syn på folkrörelsernas 
inflytande. I avhandlingen Samman-slutningarnas roll i politiken, hävdade Back att 
Wallin hade haft en alldeles för generaliserande syn på organisationer och deras 
politiska inflytande. Han visar även empiriskt att mer folkliga organisationer 
hade svårt att få gehör för sina frågor, av det enkla skälet att de inte hade 
rösträtt.85 Det förtjänstfulla med Backs arbete är den vikt han lägger vid faran 
med att generalisera aktörernas inflytande över politiken, utan att ta hänsyn till 
deras möjligheter att utöva ett sådant inflytande. Samtidigt utgår han enligt min 
mening från en alldeles för snäv definition av vad som var politik. Han 
undervärderar organisationernas möjligheter att påverka, inte minst som 
opinionsbildare. En liknande kritik kan riktas mot Stadshistorikern Håkan 
Forsells avhandling Hus och hyra (2003), vilken undersöker Stockholms 
fastighetsägares politiska verksamhet. Han betecknar inte deras organisationer 
som politiska, eftersom förberedelserna inför stadsfullmäktigevalen inte skedde 
i det offentliga. En politisering sker enligt Forsell först omkring 1903 då den 
liberala valmansföreningen blir aktiv.86 Vi kan dock redan konstatera utifrån 
vårt inledningsvis anförda exempel från Kristinehamn (se ovan) att i varje fall 
här var kommunala val politiska. Snarare innebär ett sådant kriterium, att det 
                                                 
82 Se t.ex. Jansson, Torkel, Adertonhundratalets associationer: forskning och problem kring ett 
sprängfullt tomrum eller sammanslutningsprinciper och föreningsformer mellan två 
samhällsformationer c:a 1800-1870 (Uppsala 1985). Se även dens. Samhällsförändring och 
sammanslutnings-former. Det frivilliga föreningsväsendets uppkomst och spridning i Husby-Rekarne 
från omkring 1850 till 1930 (Uppsala 1982). Lundkvist, Sven, Folkrörelserna i det svenska samhället 
1850-1920 (Stockholm 1977).  
83 T.ex. Johansson, Hilding, Folkrörelserna och det demokratiska statsskicket i Sverige (Lund 1952).  
84 Wallin, Gunnar, Valrörelser och valresultat. Andrakammarvalen i Sverige 1866-1884 (Stockholm 
1961). 
85 Back, Pär-Erik, Sammanslutningarnas roll i politiken 1870-1910  (Lund 1967), s. 178, 216f. 
86 Forsell, Håkan, Hus och hyra. Fastighetsägande och stadstillväxt i Berlin och Stockholm 1869-
1920 (Stockholm 2003).  
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politiska arbetet sker i det offentliga, att föreningarna var påfallande politiska 
just på grund av att de gick i bräschen för den offentliga kandidaturen.  

   Under 1970-talet sjösattes ett stort projekt om folkrörelserna och samhället 
under uppsalahistorikerna Carl Göran Andraes och Sven Lundkvists ledning. 
Inom ramen för detta projekt undersöktes i ett flertal avhandlingar 
folkrörelsernas lokala politiska engagemang. Projektets slutresultat redovisas i 
Politik, nykterhet och reformer, där Lundkvist ger en samlad bild av de svenska 
folkrörelserna.87 Lundkvist sammanfattning av folkrörelseprojektet är ett viktigt 
arbete. Samtidigt delar jag den kritik som Back riktade mot Johansson och 
Wallin på 1960-talet, vilken också kan anföras gentemot Lundkvist: risken är 
stor att folkrörelsernas faktiska inflytande överdrivs. Vidare menar jag att 
kopplingen mellan folkrörelser och demokrati inte är given. Tvärtom, 
folkrörelsernas karaktär formades av den miljö i vilken de verkade och att 
alltför starkt utmana rådande maktstrukturer var nog något man aktade sig för, i 
alla fall till en början. Att agera värn för det bestående kan ha varit ett minst lika 
viktigt inslag i folkrörelser, som att bära på en reformideologi.88 Numera 
betonas också mer folkrörelsernas samhällsintegrerande funktioner. I stället för 
att betrakta dem som radikala omdanare av samhället har bl.a. Samuel Edqvist i 
avhandlingen Nyktra svenskar, om godtemplarrörelsen och nationalismen, 
understrykit folkrörelsernas integrerande funktioner i nationsbyggandet.89 En 
föregångare var idéhistorikern Ronny Ambjörnsson som i sin avhandling 
undersökte nykterhetsrörelsens uppfostrande mission, via en ”skötsamhets-
kultur”, bland sågverksarbetare under 1800-talet.90 Gunnela Björk visar i sin 
studie av kvinnors kamp för medborgarskap i Örebro 1900-1950, att de 
politiskt aktiva kvinnorna i Föreningen för kvinnans politiska rösträtt tvingades 
integrera sig i de manligt dominerade organisationerna på allt annat än 
jämbördiga villkor.91 Vad dessa studier indikerar är att folkrörelsers hållning i 
olika frågor måste undersökas lokalt innan vi kan karaktärisera dem i politiskt 
hänseende. 

   Sven Hedenskog undersökte i sin avhandling från 1973 folkrörelsernas 
möjligheter att påverka politiskt i Nyköping såväl i riksdagsmannavalen som till 
stadsfullmäktige. Hedenskog hävdar att sekelskiftet 1900 var en brytpunkt, mot 
bakgrunden av ökad rekryteringsbas för folkrörelserna till följd av en växande 
arbetarbefolkning samt att inkomstläget försköts uppåt och gav många arbetare 

                                                 
87 Lundkvist, Sven, Politik, nykterhet och reformer. En studie i folkrörelsernas politiska verksamhet 
1900-1920 (Uppsala 1974). 
88 Exempel på detta hittar vi i t.ex. Krantz, Karl, Johan, Garnisonsstadens politik och ekonomi. Växjö, 
Jönköping och Eksjö inför bygderegementenas kasernering. Kronobergsboken 1988/1989 (Växjö 
1988). Andersson, Per-Olof (2001).  
89 Edqvist, Samuel, Nyktra svenskar. Godtemplarrörelsen och den nationella identiteten 1879-1918 
(Uppsala  2001), s. 27. 
90 Ambjörnsson, Ronny, Den skötsamme arbetaren. Idéer och ideal i ett norrländskt 
sågverkssamhälle 1880-1930 (Stockholm 1988). 
91 Björk, Gunnela, Att förhandla sitt medborgarskap. Kvinnor som kollektiva aktörer i Örebro 1900-
1950 (Lund 1999). 
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rösträtt till såväl stadsfullmäktige som till riksdagsmannavalen.92  Bertil 
Johansson har empiriskt belagt flera av Lundkvists slutsatser, genom sin studie 
av den politiska verksamheten i Enköping 1862-1919. Johansson undersökte 
här vilka samhällsgrupper som utövade inflytande över den kommunala 
politiken och vilken riktning denna politik fick.93 Johansson resultat pekar på 
vissa tendenser som är av vikt för föreliggande avhandlingsarbete. Han visar att 
det informella mönstret av nomineringar bryts genom organisationernas 
aktivitet inom kommunalpolitiken på 1890-talet. Johansson slutsats är att 
organisationerna fyllde de funktioner som senare togs över av partierna: 
rekrytering till de kommunala organen, skapandet av opinion i aktuella frågor 
eller sådana man ville politisera och man deltog i den kommunala besluts-
processen via motioner och inlagor. Johansson understryker dock att 
organisationerna sällan verkade direkt, ofta var man aktiva genom att tillskriva 
ledamot som sedan motionerade i stadsfullmäktige. Partipolitiseringen av de 
kommunala organen vill Johansson förlägga till 1896, då valrörelser i samband 
med stadsfullmäktigevalen dominerades av organisationerna. Ifråga om 
funktionen kan man, enligt honom, inte dra någon gräns mellan rikspartierna 
och de tidigare organisationerna.94 

   Liknande resultat kan Ingrid Åberg visa för Gävle vid mitten av 1880-talet, i 
sin avhandling Förening och politik (1975). Åbergs undersökning koncentreras på 
två aspekter av den politiska mobiliseringen. Dels folkrörelseorganisationernas 
sätt att delta i politisk opposition, dels de makthavandes sätt att svara på 
utmaningen.95 Folkrörelsegrupperna i Gävle studeras som förmedlare mellan ett 
politiskt system och en omgivning präglad av pågående social och ekonomisk 
förändring.96 Åberg lyfter fram arbetareföreninge, en liberalt färgad 
arbetarorganisation som fanns på flera håll i landet, vilken dominerande 
organiserandet av valmöten.  Anledningen till Arbetareföreningens fram-
trädande roll antas ha berott på dess funktion som en sorts halvofficiell 
talesman för en bredare opinion.97Arbetareföreningens dominans skulle vara 
fram till 1886, då andra organisationer skulle överta dess funktion som 
kanaliserande av småfolkets intressen och krav. Organisationerna utövade 
denna roll i såväl riksdagsval som till stadsfullmäktigeval. Det var framförallt 
tullstriden som kom att splittra folkrörelserna. Högern insåg frågans värde och 
utnyttjade detta. En annan fråga som fungerade splittrande bland folkrörelserna 
i Gävle var rösträttsfrågan, som här var alltför kontroversiell. Nykterhetsfrågan 
hade däremot större möjlighet att fungera enande.98 Åberg lyfter framförallt 
fram väckelserörelsens betydelse i Gävle. Rörelsen fyllde flera funktioner i den 

                                                 
92 Hedenskog, Sven, Folkrörelserna i Nyköping 1880-1915. Uppkomst, social struktur och politisk 
aktivitet (Uppsala 1973). 
93 Johansson, Bertil, Social differentiering och kommunalpolitik: Enköping 1863-1919 (Uppsala 
1974). 
94 Johansson (1974), s. 127ff. 
95 Åberg, Ingrid, Förening och politik.  Folkrörelsernas politiska aktivitet i Gävle under 1880-talet 
(Uppsala 1975).  
96 Åberg (1975), s. 20. 
97 Åberg (1975), s. 47f. 
98 Åberg (1975), s. 70ff. 
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politiska mobiliseringen i Gävle under 1880-talet. Här fungerade 
väckelserörelsen som en länk mellan den gamla eliten och den lägre 
medelklassen, samt fungerade som buffert mot radikala arbetargrupper – 
samma roll innehade också den liberala Arbetareförening. Slutsatsen är att 
folkrörelseorganisationerna byggde upp nya former för politisk verksamhet, 
resurser av röster och ledare sattes in. Härmed kunde man sedan i 
beslutsfattande instanser vara med om att driva politiska krav som var 
väsentliga för nya samhällsgrupper.99 Johanssons och Åbergs avhandlingar 
nyanserar bilden av folkrörelsernas lokala politiska aktiviteter. Deras förmåga 
att agera politiskt tolkas in i en bredare kontext, som visar att dessa 
organisationer i praktiken ofta hade svårt att göra sig gällande på egen hand. 
Eliters inställning till organisationerna spelade en viktig roll, liksom 
organisationernas egen förmåga att skapa breda allianser, för organisationernas 
politiska framgångar och möjligheter att förändra. Erik Nydahl visar i sin 
avhandling I fyrkens tid hur fyrkväldet i landskommunerna påverkade den lokala 
politiska kulturen. Sågverksbolaget kunde köra över bönderna med hjälp av sitt 
röstetal men valde vid flera tillfällen att inte göra det. Det fanns en ovilja att gå 
emot bygdeopinionen menar Nydahl. Fyrkmakten användes istället med 
omsorg, enligt honom.100  

   Om man så långt summerar den historiska forskningens resultat, så finner 
man ganska få förklaringar till varför kommunerna kom att uppfattas som 
legitima arenor för politiska intressestrider och partier. Om vi tar offentliga 
valmöten, vilket Håkan Forsell anser vara avgörande, som ett mått på 
politisering så kan vi konstatera att kommunala val var politiska på många håll i 
landet redan under 1880-talet. Samhällseliters förhållande till föreningarna 
framträder som en betydelsefull faktor. Tydligt är dock att proportionalismens 
införande ses som avgörande av många forskare. Problemet är dock att det 
bevisligen fanns partier före proportionalismens införande 1910. Anledningen 
till att man ofta bortsett från detta faktum kan bero på de dominerande 
perspektiv som fokuserat rikspartiernas insteg i kommunalpolitiken. Vilken roll 
historiska och lokala politiska utvecklingsdrag har spelat i rikspartiernas lokala 
integrering har sällan diskuterats. 

 

Partier och partipolitik på lokal nivå 

Under senare år har historikerna diskuterat de kommunala institutionernas 
betydelse för demokratiseringen, eftersom de som sådana var centrala för det 
socialdemokratiska folkhemsbygget. I denna debatt har dock politiseringsfrågan 
tangerats, framförallt för att förklara socialdemokratins sena maktövertagande 
av kommunerna.  Forskningen har i detta sammanhang utgått från den s.k. 
”svenska modellen”, d.v.s. den specifika politiska kultur som traditionellt ska ha 
format svensk politik och samhällsutveckling. Den svenska modellens för-

                                                 
99 Åberg (1975), s. 125f. 
100 Nydahl (2010), s. 249f. 
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handlingskultur, som ställs mot konflikter och revolutioner som präglat många 
andra europeiska länder, framställs i denna historieskrivning som unik och ett 
särdrag för Sverige. Framförallt brukar man betona socialdemokratins 
avgörande val att sälla sig till reformismen som en viktig förutsättning för den 
svenska modellens tillkomst.101 Under 2000-talet har dock bilden modifierats 
något, där den svenska modellens påstådda lugn nyanserats genom betoningen 
av konflikter och våldsamma sammanstötningar som inte var allt för sällsynta 
på lokalnivå. Ett exempel är Stefan Nyzells avhandling om Möllevångs-
kravallerna i Malmö 1926.102  

   I traditionell forskning om den svenska modellens grundläggande 
samförståndsanda har man sökt dess rötter i lokalsamhället. Forskningen har i 
detta syfte visat att många orter i landet dominerades av s.k. andor, som både 
gav upphov till samförstånd och befordrade en lugn samhällsutveckling. 
Samtidigt bar den inom sig ett begränsande av deltagandet i det kommunala 
livet. En kommunal anda, som t.ex. påförts städer som bl.a. Malmö men kanske 
tydligast när det gäller Göteborg. En lokal anda handlar i det här sammanhanget 
om handlar förutsättningar för deltagande, men i hög grad även om människors 
beteende. I Göteborg tycks andan ha grundats på en föreställning om 
individens initiativförmåga i kommunala sammanhang, vilket Martin Åberg 
visat i ett par studier.103 Åbergs studie behandlar visserligen i huvudsak en 
senare period än den som står i förgrunden för föreliggande avhandling, vilken 
fokuserar tiden mellan 1880-1920, men förekomsten av en s.k. anda gör den 
emellertid relevant för studien.  Åberg visar att förekomst av s.k. kommunala 
andor ofta har lyckats maskera att oenighet kring det politiska spelets regler och 
konflikter i sak varit framträdande.104 Liknande slutsatser kan Peter Billing och 
sociologen Mikael Stigendal visa på från socialdemokratins Malmö under 
perioden 1950-1970. Ett centralt begrepp här är ”hegemoni”. Malmö blir i den 
här studien en fallstudie av den svenska modellen, som författarna menar tog 
form på lokal nivå.105 Mönstret av en tät sammanvävning av företag och 
kommunal verksamhet, i form av en samförståndsanda, som Martin Åberg visat 
för Göteborg, har sin parallell i Malmö. Tillskillnad från Göteborg kom dock 
socialdemokraterna att integreras i det existerande borgerliga nätverket. 

                                                 
101 Kjell Östberg har framhävt tillkomsten av en partibyråkrati inom socialdemokratin som avgörande 
för de reformistiska idéernas seger i den svenska arbetarrörelsen. Östberg (1990). 
102 Nyzell, Stefan, ”Striden ägde rum i Malmö”. Möllevångskravallerna 1926. En studie av politiskt 
våld i mellankrigstidens Sverige (Malmö 2009). Intresset för våldet som politiskt maktmedel har haft 
ett visst uppsving under senare år. Stadshistorikern Mats Berglund har studerat hur det han kallar för 
”folkliga massaktioner” kom att förändras under perioden 1719-1848, och där han kan påvisa att 
våldet faktiskt minskade mot periodens slut och nya, demokratiska, maktmedel istället kom att 
förstärkas. Berglund, Mats, Massans röst. Upplopp och gatubråk i Stockholm 1719-1848 (Stockholm 
2009). 
103 Åberg, Martin, ”’Vår lilla stad… ’ Om lokalpolitiska strukturer och informella nätverk i Göteborg 
under mellankrigstiden”, i Nilsson & Österberg (1995), s. 56-101. Dens., Samförståndets tid. Konflikt, 
samarbetet och nätverk i svensk lokalpolitik (Lund 1998). 
104 Åberg (1998), s. 145, 209. 
105 Billing, Peter & Stigendahl, Mikael, Hegemonins decennier. Lärdomar från Malmö om den 
svenska modellen (Malmö 1994), s. 22ff. 
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Förklaringen finns i den samförståndsanda som resulterade i samarbete mellan 
SAP och högern i stadsfullmäktige.106 

   Ett annat perspektiv har Kjell Östberg i Kommunerna och den svenska modellen, 
om socialdemokraterna och kommunerna fram till första världskrigets utbrott. 
Här är det inte lokala andor som står i förgrunden, utan de kommunala 
institutionernas flexibilitet och förmåga att möta arbetarnas krav. Östberg ser i 
1918 års kommunalpolitiska reformer syftet att motverka socialdemokraternas 
möjligheter att genomföra sitt program. Garantierna i reformen var av flera 
slag: kommunernas självstyre beskars genom statliga förordningar och dess 
ställning som statsdelegerat organ underströks, krav på kvalificerad majoritet 
vid väsentliga utvidgningar av den kommunala verksamheten samt 
proportionell sammansättning av representativa, beredande och verkställande 
organ, skulle förhindra en våldsam övergång till den nya tiden.107 Östberg 
hävdar att förklaringen till att SAP ofta lät de borgerliga behålla så många 
ordförandeposter, trots egen majoritet, på många håll berodde bl.a. på att 
kommunpolitiken länge sågs som något skilt från partipolitiken. Andra faktorer 
var t.ex. betonandet av sakkunskap och korporativa hänsyn.108 Det egentliga 
socialdemokratiska genombrottet på kommunnivå sker först under 1930-
talet.109 Östbergs arbete är ett bra exempel på den historieskrivning som bygger 
på en socialdemokratisk framgångsberättelse. Vidare bygger hans syn på 
politiseringen av kommunerna på en traditionell bild av processen, där 
politiseringen kopplas till partibeteckning i samband med val.110 Det är den här 
bilden av kommunernas politisering denna avhandling vill nyansera. 

    

Sammanfattning, övergripande syfte och frågeställningar 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att tidigare forskning bidragit en hel 
del till kunskaperna om lokal politisk organisering under perioden 1880-1920. 
Den bild av sen partiorganisering och politisering av kommunerna som 
framträder i forskningen, hänger dock samman med den framträdande position 
som folkhemmet spelat i svensk historiografi och därmed också har fokuserat 
socialdemokratins genombrott i kommunerna. Summeras forskningsläget på 
detta sätt så framträder dock en något oklar bild, där man å ena sidan betonar 
en tidig lokal politisk mobilisering, men å den andra betonar att dessa 
organisationer och deras verksamhet inte var politisk. För att försöka bringa 
klarhet kring denna problematik kommer den här studien att gå ett steg längre 
än vad som hittills har varit vanligt bland historiker. Det handlar framförallt om 
att tydliggöra begreppsapparaten, vars otydlighet i tidigare forskning bidragit till 

                                                 
106 Billing & Stigendal (1994), s. 276ff. 
107 Östberg (1996)), s. 103f.  
108 Östberg (1996), s. 135-37. 
109 Östberg (1996), s. 99ff, 256. 
110 Östberg (1996), s. 97ff. 
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tvetydiga resultat. Genom att betrakta partier utifrån funktioner snarare än ur 
ett organisatoriskt perspektiv är det möjligt att precisera begreppet politisering 
skarpare än vad som har varit vanligt bland forskarna. Politisering handlar i ett 
sådant perspektiv mer om vad man gör, snarare än att det var ett resultat av 
förekomst av listor etc. De fallstudier som har genomförts i tidigare forskning 
har också en begränsad räckvidd när det gäller lokala partibildningsprocesser 
och förståelsen av kommunernas politisering. Med en tydligt utarbetad 
komparativ metod är det den här studiens avsikt att kunna systematiskt studera 
och formulera hypoteser om hur liberala partiorganisationer växte fram lokalt 
och som kan föra vår kunskap om lokala partibildningsprocesser och 
kommunernas demokratisering framåt. Detta sker i det avlutande kapitlet.  

   Mot bakgrunden av den tidigare diskussionen av olika perspektiv på lokala 
partibildningsprocesser och genomgången av tidigare forskning i ämnet, kan 
några utgångspunkter för den här studien formuleras. Med utgångspunkt i att 
lokala perspektiv bör anläggas för att förstå hur partiorganisationer kom att 
bildas, måste fokus i studien riktas mot de aktörer som spelade roll för 
partiorganisatorernas tillkomst. Här handlar det om lokala organisationer och 
tidningsredaktörer som kom att utöva de funktioner, framförallt funktionen att 
organisera och mobilisera väljare i lokalpolitiken, vilka rikspartierna kom att 
överta i ett senare skede. En annan utgångspunkt utgår från det perspektiv på 
politisering som anläggs här vilket sätter i fokus hur aktörer försökte framställa 
sig som företrädare för vissa intressen och krav, vilka omfattades av särskilda 
samhällsgrupper. Det handlar om hur man framställde sig som talespersoner för 
från makten uteslutna samhällsgrupper. I denna process, att artikulera och driva 
sakfrågor och specifika krav, blir politisering en effekt av sådana aktörers 
ageranden i kommunala sammanhang.  Liberaler tog på många håll tidigt på sig 
rollen som det s.k. småfolkets företrädare, där bland annat den här 
undersökningens orter utgör två exempel. Det är därför i det här 
sammanhanget motiverat att fokusera just på dem. Konstruktionen av 
kollektiva identiteter för politisk mobilisering är därför en viktig aspekt att 
utforska. De två undersökningsorterna, Skövde och Filipstad, liknar också 
varandra i det avseendet att här fanns ett livaktigt föreningsväsende och tidigt 
etablerade partiorganisationer. Däremot pekar svårigheterna att mobilisera 
väljare mot den styrande eliten i det förstnämnda fallet på att 
partibildningsprocessen avvek i det avseendet. Mot bakgrund av dessa 
utgångspunkter är således syftet att få klarhet i vilka faktorer som skapade 
förutsättningar för lokala partiorganisationer. Avhandlingen kommer att pröva 
följande tes, att politiseringen av den kommunala arenan var på många sätt 
redan genomförd innan de rikspolitiska partierna etablerade sig som de legitima 
aktörerna i lokal politik.  

   Partiorganisationer studeras i den här undersökningen utifrån sina funktioner. 
Men eftersom det är en längre process som ska studeras krävs komplettering 
med andra teoretiska perspektiv, än de något statiska statsvetenskapliga 
perspektiv som hittills diskuterats. En lämplig begreppsapparat har jag funnit i 
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den så kallade political process- ansatsen, som dominerat forskningen om sociala 
rörelser de senaste trettio åren. Begrepp som ”möjligheter” och ”tillfällen” 
(political opportunity), ”mobiliserande strukturer” (mobilizing structures) och 
”tolkningsramar” (framing), är för avhandlingens syfte lämpliga analysverktyg 
eftersom de är utarbetade för att förklara hur rörelser (och därmed 
rörelseförankrade partier) uppstår.111 I kapitel två kommer avhandlingens 
teoretiska perspektiv att presenteras och diskuteras, samt deras användning i 
den kommande analysen att förtydligas.    

   Avhandlingens tes är att politiseringen av den kommunala arenan på många 
sätt redan var genomförd tidigare än vad forskningen brukar hävda. Mot 
bakgrund av den hittills förda diskussionen och syftesformuleringen, framträder 
ett antal frågeställningar att ta med sig inför diskussionen av undersökningens 
analysverktyg. En utgångspunkt är att partier fanns lokalt före rikspartiernas 
ankomst: Vilka funktioner hade de lokala partier som studeras vid olika tidpunkter? 
Förändras de över tid och hur kan det i så fall förklaras? Ytterligare en utgångspunkt är 
att fokus bör riktas mot de politiska aktörerna: Varför såg olika aktörer ett behov av 
att förändra stadens styrelse? Hur uppfattades rådande förhållanden? Vilka möjligheter såg 
oppositionella att förändra maktförhållandena? Vilka kollektiva identiteter eftersträvades av 
de politiska aktörerna? Men avgörande för en politisering var möjligheterna för 
olika aktörer att förändra spelreglerna. Vad det handlar om här är att normerna, 
det vill säga spelregler som accepterades av de flesta, för vad som var legitimt i 
lokalpolitiken förändrades.112 Men för att en sådan förändring ska kunna ske 
måste också möjligheterna att förändra finnas: På vilka sätt försökte oppositionella 
mobilisera stöd för att få inflytande? Hur uppfattades föreningars deltagande i 
stadsfullmäktigevalen? Vilka allianser var möjliga att skapa? Sådana frågor handlar 
dock mer om politikens form än innehåll. Det perspektiv på politisering som 
den här avhandlingen anlägger lägger betoningen på vad aktörer gör men också 
säger: Vilka frågor försökte oppositionella mobilsera kring? Kan vi se en kontinuitet när det 
gäller vilka frågor som lokal föreningar drev och de senare etablerade partiorganisationerna 
eller förändrades dessa frågor med de senare? 

   Besvarandet av dessa mer empiriskt hållna frågeställningar borde hjälpa till att 
få klarhet i vilka faktorer som skapade förutsättningar för lokala 
partiorganisationer och i förlängningen frågan om politiseringens lokala rötter. I 
det följande kapitlet fördjupas de teoretiska och metodologiska 
utgångspunkterna för studien. Utifrån de teoretiska analysverktyg som här 
utkristalliseras formuleras slutligen undersökningens precisa syfte och 
frågeställningar. Kapitlet avslutas med en presentation av avhandlingens 
undersökningsorter, städerna Skövde och Filipstad, där läsaren får en 
bakgrundsteckning som ger en motivering till det komparativa upplägget.    

                                                 
111 Goodwin, Jeff & Jasper, James M, The social Movement Reader. Cases and Concepts (London 
2009), s. 12. Jag följer här historikern Karin Sennefelts svenska översättningar av begreppen. Se 
vidare kap. 2 nedan. 
112 Något som kvinnorörelseforskningen bl.a. poängterat. Se t.ex. Rönnbäck, Josefine, Politikens 
genusgränser. Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap 
1902-1921 (Stockholm 2004).  
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2. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
 

 

 

Inledning 

Perioden 1890-1920 innebar att fler fick rösträtt till riksdag samt kommunerna 
och också valde att utnyttja den.113 Perioden ser därför också en framväxt av 
politiska organisationer för att organisera och mobilisera nya väljargrupper. Inte 
minst tullstriden och rösträttsfrågan engagerade.114 Även kommunalt skedde 
stora förändringar. Sven Hedenskog har pekat på att det under den här 
studerade perioden i Nyköping skedde en förskjutning i principerna för 
nomineringar till stadsfullmäktige, vilket också speglar synen på politik. Den 
Representativa personvalslinjen, som närmast byggde på ett korporativt ideal, 
hävdades av dem som framhöll kommunens opolitiska karaktär. För stadens 
bästa skulle dugliga och rättskaffens män inväljas. Gärna såg man att olika 
intressen representerades i stadens styrelse, såsom t.ex. hantverks- köpmanna- 
men även emellanåt arbetarintressen. På den andra sidan stod de som hävdade 
åsiktsvalslinjen, som menade att avgörande för en persons inval i fullmäktige var 
dennes politiska inställning i allmänhet. Kandidaternas åsikter i olika 
kommunala spörsmål deklarerades vid möten och i resolutioner. Enligt 
Hedenskog var det i Nyköping de orepresenterade grupperna i stadsfullmäktige 
som förde till torgs obeaktade politiska synpunkter och som framförallt 
hävdade denna linje.115Det är alltså denna normativa förändring, mot en syn på 
politik och vad som innefattades i det politiska som ska studeras. Konkret 
innebar det att allt fler frågor, också kommunala angelägenheter, kom att 
diskuteras som politiska frågor. För att förstå denna process har jag sökt mig till 
den moderna litteraturen om sociala rörelser, som betonat deras roll för 
mobilisering mot den rådande ordningen och politisk förändring.116 Bland 
annat så är nykterhetsrörelsen IOGT:s radikalisering under 1890-talet 
omskriven. Men hur denna samhällskritik kom att utformas lokalt berodde i 

                                                 
113 Carlsson (1953). Vallinder (1962). Johansson, Olle (1967). Samtidigt ska det påpekas att flera 
”skötsamhetsstreck” fanns kvar t.o.m. 1920, vilket diskvalificerade många ur de lägre samhällslagren 
från att erhålla rösträtt till riksdag och kommun. Se Berling Åselius, Ebba, Rösträtt med förhinder. 
Rösträttsstrecken i svensk politik 1900-1920 (Stockholm 2005).  
114Särskilt rösträttsrörelsen hade en stor betydelse för såväl den liberala som den socialdemokratiska 
rörelsen. Den har senast behandlats av Victor Lundberg i avhandlingen Folket, yxan och orättvisans 
rot. Betydelsebildning kring demokrati i den svenska rösträttsrörelsens diskursgemenskap, 1887-
1902 (Umeå 2007). Jfr Torbjörn Vallinders äldre studie som betonade rösträttsrörelsen som en 
föregångare till Frisinnade landsföreningen, Vallinder (1962).  
115 Hedenskog (1973), s. 115. 
116 För en översikt se t.ex. Tarrow, Sidney, Power in Movements. Social Movements, Colletive Action 
and Politics (Cambridge 2003). Jfr Goodwin & Jasper ( 2009). För teoribildningens tillämpning i 
historisk forskning se t.ex. Sennefeldt, Karin, Den politiska sjukan. Dalupproret 1743 och frihetstida 
politisk kultur (Hedemora 2001). Stolare, Martin, Kultur och natur. Moderniseringskritiska rörelser I 
Sverige 1900-1920 (Göteborg 2003).    
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hög grad på det lokala ledarskapets inställning.117 I litteraturen lyfts 
folkrörelsernas, särskilt nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen, fram som 
representanter för en ny och mer kollektiv och politiserande syn på kommunen. 
Ett belysande exempel från Åmål är valet av baptistpastorn S. P. Gerdin till 
drätselkammarens ordförande 1893. S. P. Gerdin fördubblade skatteintäkterna 
genom att avslå stadens handlandens ansökningar om skattereduktion, vilket 
tidigare varit regel att bifalla. Skatteintäkterna användes sedan till att upprusta 
stadens gator.118    

   Inträdet av folkrörelsernas representanter i det kommunala styret innebar på 
många sätt ett brott med den gamla elitens, ofta bestående av ämbetsmän och 
köpmän, hävdvana rätt att styra och ställa i det kommunala livet efter eget 
gottfinnande. Att de tog plats i de kommunala beslutsrummen var en följd av 
en mångårig mobiliserings- och organisationsvåg som präglade 1800-talets sista 
decennier. Bildandet av lokala politiska partier var här ett viktigt inslag. För att 
välja analytiska kategorier och styra avhandlingens empiriska fokus har 
inspiration hämtats från nyare samhällsvetenskaplig forskning om partier och 
sociala rörelser. Larry Diamond och Richard Gunthers har utformat ett 
alternativt perspektiv på politiska partier, som istället för att fokusera på 
organisationsstruktur fokuserar på vad partier faktiskt gör. Detta framstår som 
en mer fruktbar utgångspunkt än traditionella perspektiv för en historisk 
förståelse av lokala partibildningar.119 För att fördjupa analysen och inte enbart 
beskriva, så har jag valt att komplettera det mer statsvetenskapliga perspektivet 
med begrepp som politiska möjligheter och tillfällen, mobiliseringsstrukturer och 
tolkningsramar, hämtade från sociologin och teoribildningen kring mobilisering. 
Därigenom skapas en dynamisk begreppsapparat som gör det möjligt att 
studera partiers framväxt. I det följande kommer först olika perspektiv på 
uppkomsten av partier att diskuteras och Diamond & Gunthers alternativ 
utförligare att presenteras. Därefter presenteras teorier om mobilisering, som ett 
viktigt komplement för att förklara hur och varför politiska partier uppstår.    

 

Perspektiv på partier och partibildning 

 

Kritik mot orealistiska typologier 

Diamond & Gunthers analysschema för politiska partier har vuxit fram som en 
kritik av existerande typologier, vilka har grundats på studier av västerländska 
partier och baserats på enskilda kriterier. Funktionalistiska perspektiv på partier 
har bl.a. fokuserat på mål och organisation.120 Organisationsteoretiska 
                                                 
117 Martin Stolare (2003) har t.ex. lyft fram värmlänningen Harald Vadmans betydelse. För en allmän 
diskussion om utvecklingen inom IOGT se Edquist( 2001), samt dens., ”Liberal ideologi i 
godtemplarrörelsen”, Nilson & Åberg (2010), s. 51-66.  
118 Ahlberger, Christer, Åmåls historia. Del II, 1869-1970 (Åmål 1991), s. 116f. 
119 Diamond & Gunther (2001).  
120 T.ex. Kitschelt, Herbert, The Logics of Pary Formation (New York 1989). 
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perspektiv har däremot betonat partiers olikartade organisatoriska struktur.121 
Slutligen kan man även tala om ett sociologiskt perspektiv på partier, vilket 
framförallt betonat dem som produkter av sociala grupper.122 Dessa typologier 
utesluter dock möjligheten att partier kan ta andra former och andra uttryck, 
vilket skapat en orealistisk bild av faktiskt existerande partier. Diamond och 
Gunther försöker istället skapa en typologi av partier som tar hänsyn till 
storleken på partiets formella organisation och vidden av dess funktioner; om 
partiet är pluralistiskt eller hegemoniskt i sina aspirationer och nivån av 
hängivenhet till ett program eller en ideologi. Härigenom skapas en typologi 
som bättre kan fånga verklighetens mångfald av partityper, också i andra delar 
av världen.123 Historiskt innebär det också att partier kan se olika ut, med nya 
funktioner, och ha olika målsättningar samtidigt som de fyller de funktioner 
som karaktäriserar ett parti. De funktioner det handlar om är 1) partier 
nominerar kandidater som representanter, 2) mobiliserar väljare till stöd för 
uppställda kandidater samt, i vissa fall, underlättar ett aktivt deltagande i 
valprocessen, 3) formulerar sakfrågor som ger väljarna valmöjligheter, 4) genom 
att söka stöd hos olika grupper skapas en samhällelig representation, 5) partier 
har en intresseaggregerande funktion genom att smälta samman olika gruppers 
intressen 6) partier har också en socialt integrerande funktion genom att 
medborgarna via partierna kan delta i den politiska processen, vilket, om det är 
effektivt, kan skapa ett intresse för dess bevarande. Diamond & Gunther har 
slutligen med en sjunde funktion: skapandet och upprätthållandet av stabila 
regeringar124. I de fall formellt opolitiska föreningar delade funktioner som 
tillskrivs politiska partier, är det meningsfullt att kalla dem för politiska partier, i 
den mån de utövade dessa funktioner. 

   En viktig dimension som lyfts fram i Diamond & Gunthers perspektiv på 
partier är att partiers förändringar inte enbart kan förklaras med stora sociala 
förändringar. En typologi av partier måste, framhåller författarna, lämna rum 
för politiska valmöjligheter och innovationer. Förändring behöver 
nödvändigtvis inte vara linjär, där äldre typer återupplivas och muteras, 
samtidigt som nya uppstår. Istället kan det handla om att etablerade partier 
ändrar de funktioner de genomför och nya träder i kraft.125 Diamond & 
Gunthers perspektiv på partier har två fördelar för en studie som vill undersöka 
partiers lokala upphov, snarare än som enbart effekter av nationella 
mobiliseringar.126 För det första innebär betoningen av partiers specifika 
funktioner att lokala valorganisationer också ses som riktiga partier, något som 

                                                 
121 T.ex. Panebianco, Angelo, Political Parties. Organization and Power (New York 1988). Hit kan 
också Maurice Duverger räknas, som skilde mellan partier som uppstått inom parlamenten och 
partier som börjat som rörelser utom. Se Duverger (1967), s. xxiv-xxxvii. 
122 Ett klassiskt exempel är Robert Michels, Political Parties. A Sociological Study of the Oligarchical 
Tendencies of Modern Democracy (New York & London 1968).  
123 Diamond & Gunther (2001).  
124 Diamond & Gunther (2001), s. xiv, 7-9. 
125 Diamond & Gunther (2001), s. xiv-xvi, 7-9. 
126 För regionala perspektiv på partibildningar, se Rohe (1990). Jfr. Lipset, Seymour Martin & 
Rokkan, Stein (Ed.), Party Systems and Voter Alignments. Cross-National Perspectives (New York 
1967). 
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hittills varit rikspartiernas privilegium. Det innebär att lokala frågor och 
konflikter tillmäts samma betydelse som nationella. För det andra lyfter 
perspektivet fram det faktum att olika funktioner kan vara aktiva vid olika 
tidpunkter i ett partis liv, liksom att vissa funktioner kan övertas eller överlåtas 
åt andra organisationer. Därmed öppnar perspektivet för en mer sammansatt 
syn på den politiska moderniseringsprocessen. Den här processen förstår jag 
som framförallt ett sammanlänkande av lokal politik med den nationella. Men 
det är inte fråga om en ensidig process, utan snarare en process som går åt båda 
hållen.127  

   Diamond & Gunthers perspektiv lämnar också utrymme åt aktörer, genom 
att betona valmöjligheter och innovationer som viktiga för att förstå politiska 
partier. Ett fruktbart aktörsperspektiv bör dock ta hänsyn till andra faktorer än 
enbart makt och personliga vinstmöjligheter, som drivkrafter bakom partiers 
bildande.128 Det bör betonas att uppkomsten av politiska partier, inte minst 
lokala partiorganisationer, var en komplicerad process. Missnöje med rådande 
förhållanden inom den egna kommunen spelade med all sannolikhet en 
väsentlig roll för mobilisering i stadsfullmäktigevalen och i förlängningen till 
bildandet av lokala partiorganisationer. Men det faktum att partier och 
valrörelser länge i allmänhet ansågs som otillbörliga inom kommunalpolitiken 
innebär att vi måste placera aktörerna i ett större rörelsesammanhang.129   Sven-
Ulric Palme och Ernst-Folke Lindberg har i en uppsats pekat på ökande 
kommunalpolitiska konflikter i samband med stadsradikalernas uppslutning 
kring Lantmannapartiet under 1860-talet.130 Enligt Palme & Lindberg innebar 
denna anslutning kring reformpartiet att konservativa eliter även på lokal nivå 
strävade efter att rensa ut oppositionella. Det är därför rimligt att förvänta sig 
att i perioder av ökad nationell mobilisering av radikala och reformvänliga 
grupper och rörelser, får det också lokala effekter i form av ökad konfliktnivå 
inom lokalpolitiken. 1880-talets tullstrid, rösträttsrörelsens formering och 
nykterhetsrörelsens ambition att påverka politiken fr.o.m. 1890-talet måste 
anses vara viktiga bakgrundsfaktorer. Inte minst när det gäller betydelsen av en 
utvidgad rösträtt och dess effekter. Redan Duverger kopplade de tidiga lokala 
valkommittéernas uppkomst till utvidgning av rösträtten, men också till mjukare 
faktorer som egalitära känslor och vilja att avsätta traditionella eliter.131 
Duverger understryker de två sistnämnda faktorerna som helt avgörande för att 

                                                 
127 Jämför t.ex. Caroline Fords perspektiv på lokal och regional politisk mobilisering I Bretagne i 
början av 1900-talet: Creating the nation in Provincial France. Region and Political Identity in Brittany 
(Princeton 1993). Historikern Jon Lawrence har i samma anda argumenterat för betydelsen att 
överbrygga klyftan mellan nationell och lokal politik. På samma sätt menar han vidare att s.k. 
”formell” och ”informell” politik inte ska ses som två typer av politik, utan som två olika platser för 
politik. Lawrence, Jon, Speaking for the People. Party, Language and Popular Politics in England, 
1867-1914 (Cambridge 2002), s. 63.    
128 Utmärkande är de s.k. rational choice-ansatserna inom partiforskningen; ett exempel är Aldrich, 
John H., Why Parties? (Chicago 1995). Statsvetaren Gissur Erlingsson har utifrån detta perspektiv 
utforskat de senaste årtiondenas uppkomst av nya partier och där betonat s.k. ”heta frågor” som 
avgörande för uppkomsten av nya partier. Se Erlingsson (2005).     
129 Palme & Lindberg (1962), s. 98-107;  
130 Palme & Lindberg 1962, s. 99-100. 
131 Duverger (1967), s. xxvii. 
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den förstnämnda faktorn överhuvudtaget skulle få någon effekt. Valkommittén 
som partityp kopplades av Duverger till samhällseliters behov av att integrera 
nya väljargrupper samt att säkerställa stöd för kandidater i val.132 Det handlar 
följaktligen om att nya värderingar vunnit insteg och fått en bred, om än 
motvillig, acceptans.        

   Grundförutsättningen för utvecklingen mot politiska partier var två faktorer: 
dels att kommunerna styrdes genom vald representation och dels rösträttens 
utvidgning till allt fler samhällsgrupper. Ytterligare en faktor var att 
kommunalförordningarna inte stipulerade hur kommunalval skulle gå till, vilket 
historikerna Sven Ulric Palme och Ernst-Folke Lindberg påpekat, vilket gjorde 
att lokala initiativ ofta kom att utforma valpraktiken. På så sätt utformades, vad 
Peter Aronsson kallat, en kommunal sedvänja.133  Eftersom förmögenhet gav 
röststyrka och därmed politisk makt, innebar det att samhällets högre skikt hade 
stora möjligheter att utforma lokalpolitikens spelregler. Samtidigt visar 
forskningsläget att sådana lokala eliter ofta inte ensamma kunde diktera 
spelreglerna utan hänsyn till samhällets övriga invånare. Inte minst 
lokaltidningar hade ett starkt inflytande över det medborgerliga samtalet.134 Men 
det är framförallt, vilket redan understrukits i tidigare empirisk forskning, det 
föreningsliv som växer fram under 1800-talets senare hälft som skapar 
förutsättning för mobilisering. Organisationen av opposition och dess 
varierande styrka reglerade i hög grad lokala eliters möjlighet att ensamma 
diktera lokalpolitikens villkor. Det finns därför en analytisk poäng att tala om 
lokala eliter som det lokala etablissemanget135, som interagerar med en mer eller 
mindre organiserad lokal opposition. Kommunernas politisering tolkas här som 
ett resultat av en sådan interaktiv process mellan etablissemang och opposition, 
där mobilisering sker kring nya idéer och värderingar och där lokal 
partiorganisering blir en lösning att vinna inflytande över den politiska agendan. 

 

Partiers funktioner som utgångspunkt  

Utifrån den hittills förda diskussionen om partiers uppkomst ska här 
presenteras en utgångspunkt som ligger till grund för den kommande analysen. 
Tanken är i första hand att finna ett hjälpmedel för att rikta in analysens 
empiriska fokus. Diskussionen av tidigare forskning visar på en uppfattning att 

                                                 
132 Elitpartier benämns hos Duverger som kaderpartier. Duverger (1967), s. 63ff.  
133 Palme & Lindberg (1962). Se också Aronsson, Peter, ”Lokalpolitikens sedvänja”, i Aronsson et al 
(2002).  
134 Om pressens roll i det offentliga samtalet, se Lundell, Patrik, Pressen i provinsen. Från 
medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750-1850 (Lund 2002). Nordmark, Dag, Det 
förenande samtalet. Om norrländsk lokalpress och den borgerliga offentlighetens etablering under 
1800-talets första hälft (Stockholm 1989). Andersson (2001). För en översikt över den svenska 
pressens utveckling under perioden, se Den svenska pressens historia, II, Åren då allting hände 
(1830-1897) (Stockholm 2001). Den svenska pressens historia, III, Det moderna Sveriges spegel 
(1897-1945) (Stockholm 2001).  
135 Det är ett resonemang som jag har hämtat från Olsson, Stefan, Den svenska högerns anpassning 
till demokratin (Uppsala 2000). Se även Stenlås, Niklas, ”Demokratins vedersakare? Högerns kamp 
för och emot demokratin”, i Jönsson, Christer (Red.), Rösträtten 80 år (Stockholm 2001), s. 55-69. 
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vad gäller deras funktioner är skillnaderna mellan äldre organisationsformer och 
de moderna partierna snarare en fråga om grad än väsensskillnad.  Den här 
studien vill dock undersöka sambandet mellan sådana äldre organisationer och 
de moderna partierna. Med utgångspunkt i Diamond & Gunthers 
funktionsschema över partifunktioner kan man undersöka i vilken grad lokala 
organisationer, ofta formellt opolitiska organisationer, kunde fungera som 
partier och också bedriva politisk verksamhet på kommunal nivå. Med ett brett 
fokus på funktioner hos partier kan detta funktionsschema tjäna som 
instrument för historiska studier av politisk organisering. Det gör det möjligt att 
jämföra olika former av organisationer i termer av partier på basis av 
gemensamma funktioner.  

   Något förenklat kan man säga att partier uppstår på två olika sätt. Antingen 
skapas partier främst för att mobilisera en opposition, eller alternativt för att 
bevara de traditionella eliternas maktpositioner. I den här studien uppfattas 
lokala partiorganisationer som ett medel för att påverka det kommunala styret 
och lokalpolitikens riktning.136 Ur ett historiskt perspektiv är två huvudtyper av 
partier aktuella tiden fram till införandet av allmän rösträtt: det elitbaserade 
partiet och masspartiet.137 Elitbaserade partier kännetecknas av en minimal 
organisatorisk struktur. Partierna baseras på etablerade eliter inom ett visst 
geografiskt område. Exempelvis så uppstod så kallade ”local notable parties” 
under tidigt 1800-tal i bl.a. Storbritannien, där rösträtten var starkt begränsad till 
egendomsinnehavare. Sådana partier krävde ingen organisation eftersom antalet 
röstberättigade var starkt begränsat. Istället handlade det om att lokala 
notabiliteter (notables) samlade kring sig vänner och anhängare, som stöd för den 
egna kandidaturen. Liknande mönster finner vi i Sverige under 1800-talet. Till 
exempel så var oviljan stor bland Skaraborgs städer att rösta på någon annan 
riksdagskandidat än från den egna staden under senare delen av 1800-talet. 
Lokaltidningar och valmöten sammankallade av valkommittéer under ledning 
av ledande personligheter ställde upp för att säkerställa den utvalde kandidatens 
kandidatur.138 Massbaserade partier har som typ i regel haft de västeuropeiska 
socialistpartierna som förebild. De har karaktäriserats av en stor bas av 
avgiftsbetalande medlemmar som också är aktiva i partiets aktiviteter även 
mellan valen. Till partiet närliggande fackföreningar och andra sociala 
organisationer fungerar inte enbart som politiska allierade utan också som ett 
förkroppsligande av de programmatiska punkter partiet för fram på den 

                                                 
136 När det gäller tillkomsten av ”borgerliga” valmansföreningar och senare Allmänna 
Valmansföreningen var det sistnämnda avgörande. Samtidigt påpekar historikern Torbjörn Nilsson, 
det motstånd, för att inte säga fientlighet, och svala intresse som högersinnade ofta bemötte den nya 
landsomfattande organisationen med. Nilsson, Torbjörn (2004), s. 38ff.   
137 Diamond & Gunther (2001), s. 12-18. 
138 Skövde bildade tillsammans med Skara och Mariestad en valkrets I riksdagsmannavalen fram till 
1893. Motsättningarna stod enligt Bo Andersson främst mellan Skövde och Mariestad i valen 1872 
och 1875. Under valen 1878, 1881 och 1884 stod däremot kampen mellan Skövde och Skara. Också 
tullvalet hösten 1887 visar hur ortstillhörigheten i slutändan segrade och kom därefter t.o.m. att 
förstärkas. Andersson, Bo, ”Skara och dess omvärld 1870-1970”, i Andersson, Bo (red.), Skara. II, 
1700-1970. Staden i länet (Skara 1975), s. 313-343. 
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parlamentariska arenan till en variation av sfärer inom det sociala livet.139 
Skillnaderna mellan de båda partityperna ligger dock inte enbart i deras 
olikartade organisatoriska struktur utan även i deras funktioner. Medan 
elitpartierna snarare hade en samlande och koordinerande funktion, knöt 
masspartiet anhängare och väljare till sig aktivt genom program och symboler. 
De funktioner som de båda idealtyperna av partier fyller speglar också den 
kulturella förändring i synen på kommunerna som skedde under den här 
studerade perioden.  

   Så länge funktionen att nominera och mobilisera kring speciella kandidater 
(funktion 1-2 hos Diamond & Gunther)var det huvudsakliga målet för 
oppositionen, så behövde inte partierna inte skapa några särskilt utvecklade 
organisationer eller program. Men nykterhetsrörelsens framförande av egna 
kandidater försvurna till ett nykterhetsprogram, samt att via de egna 
organisationerna och tidningarna mobilisera kring dem, är ett exempel på hur 
nykterhetsrörelsen hade funktioner som kan betraktas som utmärkande för 
masspartiet. Valupprop om ”total torrläggning” hade dock den begränsningen 
att det endast tenderade att attrahera de redan frälsta. Här fungerade framförallt 
”småfolksintresset” som ett sätt att samla frågor i ett program, samtidigt som 
det också gavs en ideologiskt och symboliskt innebörd (funktion 3-4 hos 
Diamond & Gunther). Samtidigt finns det skäl att anta att nykterhetsprofilen 
skapade spänningar gentemot andra gruppers intressen, vilket motverkade en 
sammansmältning av olika intressen (funktion 5). För det behövdes en från 
nykterhetsrörelsen frånskild organisation, vilket kan ha givit upphov till 
bildandet av liberala valmansföreningar runt om i landet, som en möjlighet att 
skapa allianser mellan olika gruppers intressen. Detta är givetvis en grov skiss 
men kan antas fånga i stora drag den allmänna utvecklingen av lokala liberala 
partiorganisationer. Partiet som funktion ringar in vilka sammanslutningar som 
empiriskt står i fokus för studien. Däremot säger perspektivet lite om hur och 
varför partier uppstår eller vilka mekanismer som är centrala för att förstå deras 
utveckling. Av den anledningen har jag valt att komplettera med analytiska 
begrepp från forskningsfältet om mobilisering och sociala rörelser.  

 

Mobilisering 

 

Political process-modellen och dess kritiker 

Diamond & Gunthers fokus på funktioner innebär att vår förståelse av vad ett 
politiskt parti kan vara har vidgats och ökat möjligheterna för fruktbara 
jämförelser mellan olika samhällen och över tid. Men det finns begränsningar i 
perspektivets förklaringsmöjligheter. Istället har jag valt att komplettera det 

                                                 
139 Diamond & Gunther (2001), fig. 1 s 13, s. 12-18. Jfr t.ex. Duvergers distinktion mellan partier med 
inomparlamentariska och partier med utomparlamentariska rötter. Duverger (1967), s. xxiii-xxxvii. 
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statsvetenskapliga perspektivet med begrepp hämtade från sociologin, närmare 
bestämt forskningen kring sociala rörelser. I det hittills förda resonemanget har 
det bl. a. påpekats att lokal mobilisering bör betraktas som en del av en större 
mobiliseringscykel,140 som inleddes under 1880-talet och nådde sin kulmen 
under demokratiseringen, med höjdpunkter i valreformerna 1907/1909 och 
1918/1919. Perioden karaktäriseras av framväxten av folkrörelser och nationella 
politiska rörelser, som t.ex. rösträttsrörelsen. Mot bakgrunden av liberalismens 
förankring i folkrörelserna (vilket även gäller socialdemokratin) är det teoretiskt 
motiverat att förankra avhandlingens teoretiska begreppsram i teoribildningen 
kring sociala rörelser. I den tradition som har benämnts the political process 
theory/model, har rörelseforskare utvecklat en begreppsapparat som lyfter fram 
kontext och aktörer som centrala för att förklara rörelsers uppkomst. 
Inriktningen har varit dominerande under de senaste trettio åren, men har 
kritiserats på grund av sitt fokus på kamp för politiska rättigheter och 
undervärdering av kulturella aspekter.141 Kritiken inriktar sig framförallt på att 
teorin skulle vara mer relevant för äldre sociala rörelser, med politiska och 
medbogarrättsliga krav, än moderna som har kulturella målsättningar, såsom 
livstils- och identitetspolitik.142 Trots dessa invändningar är de teoretiska 
begrepp som teorin tillhandahåller fruktbara för en historisk studie av politisk 
mobilisering. Sociala och politiska strukturer spelade en avgörande roll för 
politisk handlande. De liberala partiorganisationer som studeras här växte också 
fram i opposition mot den rådande politiska ordningen, något som också 
kännetecknade de samtida folkrörelserna.143 För att mobilisera medborgarna 
mot denna ordning så tog politiska aktörer fasta på missnöjen som sedan 
omformulerades till krav. Det är hur denna process går till som teorin försöker 
beskriva och som gör den användbar för denna studie. 

 

 

                                                 
140 Om mobiliseringscykler, se Tarrow (2003), kap. 9. Cykelmetaforen har också använts av politiska 
historiker, som t.ex. Arthur Schlesinger för att kartlägga politiska förändringar. Se Schlesinger, 
Arthur, The Cykles of American History (Boston 1986), s. 23-48.   
141 Sina mest tongivande kritiker har man haft i Jeff Goodwin och James M Jasper, som också pekat 
på att de centrala begreppen i ansatsen har blivit så vida att de mistat sin precision och styrka. Se 
Goodwin & Jasper, ”Caught in a Winding, Snarling Vine. The structural Bias of Political process 
Theory”, Sociological Forum, vol. 14:1 1999, s. 27-54. Se även Jasper, James, ”Social Movement 
Theory Today. Toward a Theory of Action”, Sociology Compass, vol. 4:11 2010, s. 965-976. Teorins 
kanske främsta företrädare Doug McAdam har delvis givit sina kritiker rätt, samtidigt som han menar 
att perspektivet givit ett viktigt bidrag till förståelsen av sociala rörelser som organiserade politiska 
fenomen, samtidigt som det bröt med äldre ansatsers teoretiserande utan systematiska empiriska 
undersökningar. McAdam, Doug, ”Beyond Structural Analysis: Toward a more dynamic 
understanding of social movements”, i Diani, Mario & McAdam, Doug, Social Movement Analysis. 
The Network Perspective (Oxford 2002).      
142 Goodwin & Jasper menar att motsättningen mellan strukturalister och kulturinriktade 
rörelseforskare handlar om att man studerat olika typer av rörelser. De förra, rörelser som stått utan 
rättigheter, de senare sådana som oftast har rättigheter men av någon anledning går utanför 
traditionella kanaler för att få inflytande. Goodwin & Jasper (2009), 13f. 
143 Samtidigt har bl.a. Lars Båtefalk och andra forskare påpekat att de svenska folkrörelserna, också 
godtemplarna relativt sena i detta avseende. IOGT:s amerikanska moderorganisation hade politisk 
verksamhet från börjar i programmet, medan det dröjde till 1890-talet innan de svenska 
godtemplarna gjorde detsamma. Se Båtefalk (2000), s. 278f. 
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Teorins huvudbegrepp 

Mobiliseringsprocessen kan enligt teorin brytas ned i tre huvudbegrepp: politiska 
möjligheter och tillfällen (”political opportunities”), mobiliseringsstrukturer 
(”mobilizing structures”) och tolkningsramar (”framing processes”).144 I det 
följande har jag i första hand valt att utgå ifrån sociologen Sidney Tarrows 
perspektiv, som vid sidan av politiska möjligheter också betonat begränsningar 
(constraints) som en viktig faktor. Tarrow har definierat begreppet  political 
opportunity på följande sätt: ”consistent- but not necessarily formal, permanent,- 
dimensions of the political environment that provide incentives for collective 
action by affecting people’s expectations for success or failure.”145Sådana 
dimensioner (eller variabler) har ofta inriktat sig mot statsmakten och andra 
bredare strukturer som ansetts avgörande för politisk handling, dess räckvidd 
och former.146 Begreppet sätter i fokus resurser utanför gruppen. Inte minst 
handlar det om möjliga allianser med eliter eller andra grupper, eller att 
exponera motståndarnas svagheter. Tarrow understryker dock att grupper också 
kan skapa möjligheter åt sig själva och andra aktörer genom att uppmuntra till 
kollektivt handlande och möjliga koalitionsformeringar. Bl.a. genom att skapa 
politiskt utrymme för närstående rörelser och motrörelser.147 Martin Stolare har 
i sin studie av tidiga sociala rörelser betonat vikten av att externa och interna 
faktorer betraktas som lika viktiga.148  

   I relation till politiska möjligheter talar Tarrow också om politiska begränsningar 
(”constraints”) som en avgörande dimension i mobiliseringsprocessen.149 Med 
begreppet avses ”factors – like repression, but also like authorities’ capacity to 
present a solid front to insurgents- that discourage contention.”150 Möjligheter 
och begränsningar sammankopplas ofta med termen struktur (”möjlighets-
struktur”) men det ska påpekas att de flesta möjligheter och begränsningar är 
situationsberoende och kan inte kompensera för långvariga svagheter när det 
gäller resurser, ideologiska, kulturella eller organisatoriska begränsningar.151  

   Med mobilizing structures avses de sociala och politiska nätverk, formella som 
informella, som individer och grupper ingår i.152 Det handlar om grupper, 
organisationer och informella nätverk vilka utgör sociala rörelsers kollektiva 
byggklossar, d.v.s. det kollektiva handlandets organisatoriska dynamik, för att 
                                                 
144 McAdam, Doug, McCarthy, John & Sald, Mayer, Comparative Perspectives on Social 
Movements. Political Opportunities, Mobilizing Structures and Cultural Framings (Cambridge 1996), 
s. 2f. Jfr Sennefelt (2001). Jag kommer genomgående att använda Sennefelts svenska 
översättningar av de engelska begreppen. Bland annat så inbegriper hon i begreppet opportunity 
såväl möjligheter som tillfälligheter. (Sennefelt 2001), s. 27 not 60. 
145 Tarrow (2003), s. 76f.  
146 McAdam et al (1996), s. 2f sätter således interaktionen mellan sociala rörelser och 
institutionaliserad politik i begreppets centrum: ”that social movements and revolutions are shaped 
by broader set of political constraints and opportunities unique to the national context in which they 
are embedded.”  
147 Tarrow (2003), s. 20, 72, 77. 
148 Stolare ( 2003). 
149 Tarrow (2003), s. 13, 19-20.  
150 Tarrow (2003), s. 20. 
151 Tarrow (2003), s. 77. 
152 Tarrow (2003), s. 22f. McAdam et al (1996), 3f. Sennefelt (2001), s. 27. 
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tala med McAdam.153 Ett annat sätt att illustrera vad mobiliseringsstrukturer kan 
vara, är hämtat från Gamson & Mayer, som påpekat att en rörelse är ett fält av 
aktörer och inte en enhet i sig.154 Det handlar alltså om kontaktytor som 
individer och grupper kan använda för att mobilisera kring gemensamma mål.155  

   Medan begrepp som möjligheter/tillfällen och mobiliseringsstrukturer varit 
tämligen oomstridda, så har däremot begreppet framing, eller med Sennefelts 
benämning tolkningsramar, varit mer ifrågasatt.156 Bland historiker har det också 
funnits en hälsosam skepticism inför begreppets användbarhet, även om 
Sennefelt använt begreppet i sin upprorsstudie. Martin Stolare har i sin studie av 
moderniseringskritiska rörelser under tidigt 1900-tal avfärdat begreppet som 
oanvändbart för historiker. Skälet är att den sammansmältningsprocess mellan 
rörelsens och individens tolkningsramar som framing-begreppet avser att fånga, 
kräver ett annat källmaterial än vad som oftast finns tillgängligt för 
historikern.157 Mot detta kan dock anföras att begreppet framing, eller 
tolkningsram, kan vara fruktbart för att förstå hur en politisk rörelse tolkar en 
situation, tolkningar som man också försöker föra över till anhängare och 
sympatisörer på olika sätt. Det är också i den riktningen forskningen om 
framing inom rörelseorganisationer har rört sig.158  

   En av tolkningsramarnas viktigaste funktion är att skapa kollektiva identiteter 
som grund för gemensam handling.159 I den meningen kan ledarsidor, annonser 
och annat tidningsmaterial inför bl.a. stadsfullmäktigevalen analyseras som 
uttryck för specifika tolkningsramar kopplade till vissa aktörer, eller grupper av 
aktörer, där situationen och förhållandena i staden och kring valet framställs på 
ett särskilt sätt i mobiliserande syfte. Det är bl.a. i den meningen begreppet har 
använts inom medieforskningen.160 Sociologen David Snow har framhållit tre 
funktioner som framing-aktiviteter har i sociala rörelsers mobilisering: 

1) Fokuserande funktion: talar om vad som är viktigt och relevant för 
anhängare och sympatisörer. 

2) Artikulerande funktion: uttrycker åsikter eller kritik. Genom denna 
funktion skapar rörelsers anhängare och ledare sammanhang, genom 
meningsfulla berättelser om vad en motsättning eller mobilisering 

                                                 
153 McAdam et al (1996), s. 3f. 
154 Gamson, William A & Mayer, David S, “Framing political opportunity”, i McAdam et al (1996), s. 
283. 
155 Sennerfelt (2001), s. 27. Tarrow (2003), s. 124ff talar i sammanhanget om Connective structures, 
som bl.a. höll det tyska socialdemokratiska partiet samman, särskilt under den tid det var formellt 
förbjudet.  
156 Goodwin & Jasper (1999). Jasper (2010). Sennefelt (2001), s. 29-31. 
157 Se Stolare (2003), s. 45f. 
158 Se Snow, David, ”Framing Processes, Ideology, and Discursive Fields”, i Snow, David A., Soule, 
Sarah A. and Kriesi, Hanspeter, The Blackwell Companion To Social Movements (Malden 2004), s. 
387. 
159 Tarrow (2003), s. 119f. 
160 Inom medieforskningen talar man om frame-building respektive frame-setting, när man studerar 
den s.k. gestaltningsprocessen. ”Frame-building” handlar om hur t.ex. partier påverkar mediernas 
gestaltningar, medan ”frame-setting” handlar om mediernas gestaltningsmakt. Strömbäck, Jesper, 
Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation (Stockholm 2009), s. 124-126.     
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handlar om. Målet är att åstadkomma att en viss berättelse snarare än en 
annan berättas. 

3) Transformativ funktion: kan förändra den innebörd som tillskrivs det 
objekt (eller objekten) som står i fokus och deras relation till aktörer. 
Snow exemplifierar denna funktion med att långvariga klagomål eller 
motgångar kan transformeras av sociala rörelser till orättvisor och ett 
missnöje som används för att mobilisera gräsrötter.161  

   Det handlar alltså om tolkningsramar som skapas för att mobilisera mot den 
styrande eliten, eller för att demobilisera potentiella oppositionella. Begreppet 
såsom det används i den här studien gör alltså inget annat anspråk än att det 
handlar om publika tolkningsramar, tillhandahållna av olika politiska grupper 
med ett mobiliserande syfte.162 Analytiskt är det viktigt att hålla i minnet att 
oppositionella rörelser inte är ensamma om att producera tolkningsramar, utan 
konkurrerar med andra rörelser, med media och staten eller andra makt-
strukturer, om tolkningsföreträde. En analys av tolkningsramar innebär därför 
att man måste studera hur de skapas och omskapas i en ständig interaktion med 
andra politiska aktörer.163 Begreppet tolkningsramar blir viktigt för att förstå 
politiseringsprocessen, det vill säga hur kommunen blev ett legitimt område att 
ställa politiska krav inom. Det är de samtida aktörernas budskap om kommunen 
och det kommunala som politiskt, eller inte, som står i fokus.      

   Begreppen politiska möjligheter och tillfällen, mobiliseringsstrukturer och tolkningsramar 
hjälper inte enbart till att styra studiens empiriska fokus, utan tillför också 
viktiga teoretiska dimensioner till Diamond & Gunthers funktionsschema. När 
vi här talar om elitpartier respektive masspartier är det utifrån deras funktioner i 
första rummet. Det idealtypiska elitbaserade partiet utgör den ena extrema 
polen och det ideala masspartiet den andra. Å ena sidan handlar det om en tunn 
organisationsstruktur, å andra sidan masspartiets karaktäristiska tjockare 
organisationsstruktur. Samtidigt innebär fokus på funktioner att modellen inte 
ska uppfattas strikt evolutionär, i den meningen att äldre partityper ersätts av 
nya. Statsvetaren Hans Daalder har framhållit att det istället kan vara så att ett 
parti inte ändrar typ, utan snarare dess funktioner för att möta nya 
utmaningar.164 Det är också i den meningen man bör tolka utvecklingen av 
tidiga lokala partiorganisationer. Däremot är det inte fråga om att beskriva den 
politiska utvecklingen som en simpel ”modernisering”, istället vill analysen 
framhäva sammansmältning av nya moderna drag med mer traditionella.165 På 

                                                 
161 Snow (2004), s. 384. 
162 Det är alltså fråga om en rekonstruktion av kollektiva identiteter. Den svenske sociologen Håkan 
Thörn menar att sådana rekonstruktioner kan åstadkommas genom att analysera handlingsformer 
och manifestationer. I det sistnämnda kan man utläsa definitioner av ”vi” och ”dem”, men också 
föresställningar om det förflutna och samtiden, liksom framtidsvisioner. Här kan man också utläsa 
rörelsens medel, d.v.s. handlingsstrategier och långsiktiga målsättningar, för att åstadkomma 
samhällsförändring. Det är också så jag har läst och förstått Tarrow. Thörn, Håkan, Modernitet, 
sociologi och sociala rörelser (Göteborg 1997), s. 123f. 
163 Tarrow (2003), s. 109-111. Jfr Snow (2004), s. 385. 
164 Daalder, Hans, ”The Rise of Parties in Western Democracies”, i Diamond & Gunther (2001), s. 
50. 
165 Det är också ett perspektiv på modernitet och moderniseringsprocesser som kan sägas vara 
dominerande bland flertalet historiker idag. För en aktuell diskussion om ”modernitet” och 
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samma sätt förhåller det sig med faktorer som politiska möjligheter och tillfällen, 
som inte enbart understryker att ekonomiska och politiska förhållanden har 
förändrats, utan också att politiska aktörer utnyttjar de möjligheter och tillfällen 
som öppnar sig.166 Sidney Tarrow har specifierat några nyckeldimensioner:  

1) öppnandet av möjligheter för nya aktörer att delta;  
2) skiftande band mellan politiska eliter och medborgare;  
3) splittrade eliter;  
4) framträdandet av inflytelserika potentiella allierade.167   

Ibland kan teorin uppfattas som att det är fråga om något slag ”signal-respons” 
mekanismer, som är verksamma och där rörelseaktörer agerar utifrån signaler 
utsända från det politiska systemet. Istället bör teorin förstås utifrån hur 
politiska utmanare uppfattar att politiska möjligheter och tillfällen har öppnats, 
och också tar tillfället i akt att agera. Det sistnämnda är en viktig faktor enligt 
min mening, eftersom dels ”möjlighetsfönstret” lika snabbt kan stängas som det 
öppnades, dels tenderar mobiliseringar att resultera i motmobiliseringar. 
Samtidigt måste den större kontexten tas i beaktande, ingen lokalitet är en 
isolerad ö ens under 1800-talet.168 Tvärtom, var kontakterna många och täta 
och inte minst i städerna, som står i fokus här. Nya idéer och ideal fördes vida 
omkring med individer, med tidningar och böcker och med rörelser.169 
Begreppet mobiliseringsstrukturer sätter fokus på sådana kontaktytor som kunde 
utnyttjas mobiliserande av politiska aktörer. Det som står i centrum här är dock 
hur lokala aktörer omsatte idéer lokalt, såväl värdemässiga som organisatoriska, 
men framförallt hur lokala frågor omformulerades för att anpassas till nya idéer. 
Källmaterialets begränsningar gör det dock endast möjligt att rekonstruera den 
politiska elitens tolkningsramar, som man önskade överföra till anhängare och 
väljare.170 Begreppet tolkningsramar blir här ett verktyg för att förstå 
politiseringsprocessen, det vill säga om och hur kommunen blev ett legitimt 
område att ställa politiska krav inom. Begreppet tolkningsram har en central 
funktion i mobiliseringsprocessen eftersom den producerar kollektiva 

                                                                                                                                        
”traditionalism” se bl.a. Sundberg, Kerstin, Germundsson, Tomas & Hansen, Kjell (Ed.), 
Modernization and tradition. European Local and Manorial Societies 1500-1900 (Lund 2004). För en 
diskussion om politisk modernisering, se Lawrence, Jon, ”Paternalism, Class, and the British Path to 
Modernity”, i Gunn, Simon & Vernon, James (ed.), The Peculiarities of Liberal Modernity in Imperial 
Britain (Berkeley & Los Angeles 2011), s. 147-164.     
166 Tarrow understryker att politiska möjligheter inte enbart är objektiva, lika avgörande är också att 
de ”upproriska” uppfattar förändringar eftersom strukturella förändringar som inte upplevs knappast 
kan förväntas påverka. Tarrow (2003), s. 73, 77. 
167 Tarrows lista innehåller ytterligare en dimension/variabel: statens kapacitet, förmåga och vilja att 
förtrycka opposition, som jag har utelämnat här. Tarrow (2003), s. 76-80. Från början innehöll listan 
endast fyra dimensioner: 1) den relativa öppenheten och slutenheten i det politiska systemet, 2) 
stabilitet och instabilitet i de breda elitsammansättningar som bildar den politiska gemenskapens 
grund, 3) närvaro eller frånvaro av elitallierade, 4) statens kapacitet och benägenhet att vidta 
repressiva åtgärder. McAdam et al (1996), s. 27.  
168 Det är i den meningen det är viktigt att fokusera såväl externa som interna faktorer för att förstå 
en rörelses möjligheter att mobilisera. Jfr Stolare (2003), s. 43. 
169 Om sociala rörelser och kulturell förändring se Rochon, Thomas, Culture Moves. Ideas, Activism 
and Changing Values (Princeton 1998). 
170 Noteras bör att jag också räknar rörelsernas ledare till en elitgrupp.  
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identiteter, d.v.s. ett ”vi” och ”dem”, genom berättelser och argument.171  Ofta 
har kritiker mot tolkningsramsteorin framfört dess förytligande när det gäller 
ideologiska dimensioner172, men mot det kan anföras att det mot ovan förda 
resonemang lämpar sig bättre analytiskt, eftersom de ideologier som vi nu 
förknippar som synonyma med specifika partier knappast var det under den här 
studerade perioden. Istället innebär en studie av framväxten av politiska partier 
även en studie i ideologiformering, där olika tolkningsramar ständigt bryts mot 
varandra.173  

 

Summering, preciserat syfte och frågeställningar  

 

Sammantaget kan det perspektiv som utarbetats ovan med hjälp av 
samhällsvetenskapliga begrepp och historiska resonemang nyansera och 
problematisera bilden av politisk modernisering. Med ett fokus på partiers 
funktioner snarare än typologi är det möjligt att problematisera relationen mellan 
lokala och nationella partiorganisationer. Med utgångspunkt i Diamond & 
Gunthers funktionsschema blir det möjligt att undersöka partiutvecklingen på 
den kommunala nivån och diskutera relationen mellan äldre former av politisk 
organisering och mer sentida. Begreppen politiska möjligheter och tillfällen, 
mobiliseringsstrukturer samt tolkningsramar fokuserar vilka möjligheter och 
begränsningar lokala politiska aktörer hade att mobilisera kring 
stadsfullmäktigevalen. Sammanfattningsvis skapar begreppen en dynamisk 
teoretisk analysapparat för att problematisera och analysera det vi ofta har kallat 
politisk modernisering, som kan ta sig uttryck i form av snabb och 
genomgående förändring men oftast antar formen av ”smygande 
kontinuitet”.174    

   I den här studien kommer således lokal partiformering att studeras som en 
mobiliseringsprocess. Avhandlingens preciserade syfte är att undersöka hur lokalpolitiska 
omständigheter kom att forma bildandet av liberala partiorganisationer i två mindre städer. 
Teorin om mobilisering tillhandahåller inte enbart analytiska verktyg utan ger 

                                                 
171 För ett exempel på en studie där frames har konceptualiserats som argument, se McCammon, 
Holly, ”Stirring Up Suffrage Sentiment. The Formation of the State Woman Suffrage Organizations, 
1866-1914”, Social Forces, 80:2, 2001, s. 451, 460. 
172 En kritik mot framing-begreppet har varit att det förytligat ideologiska perspektiv på mobilisering 
och sociala rörelser. Se Goodwin & Jasper (1999); Jasper (2010).  
173 Det är också så jag uppfattar att forskare som Sheri Berman och Jenny Jansson resonerar kring 
ideologiformeringen inom socialdemokratin. Berman (2007). Jansson, Jenny, Manufacturing 
Consensus. The making of the Swedish Reformist Working Class (Uppsala 2012).   
174 Simon Gunn och James Vernon har använt liknelsen ”stealth version of continuity”, när de 
diskuterar det skifte i perspektiv på modernitet som präglat forskningen under senare år. Om man 
tidigare betonade en snabb och omvälvande övergång till modernitet så betonar många forskare i 
dag istället traditionernas fortsatta betydelse. Det är viktigt att understryka att få forskare förnekar att 
modernisering har ägt rum, i betydelsen större ekonomiska, politiska, sociala och kulturella 
omvandlingar. Däremot menar man att sådana förändringar har skett under äldre strukturer och 
förhållanden. För en diskussion se deras introduktion till Gunn & Vernon (2011), s. 5f.    
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också möjliga utgångspunkter för att strukturera undersökningen. Sidney 
Tarrow sammanfattar således begreppens relation till varandra: 

Whatever the source of contentious claims, it is political opportunities and constraints that translate 
them into action. They produce social movements by accessing known and flexible repertoires of 
contention; by developing collective action frames and collective identities; and by building 
mobilizing structures around social networks and organizations.175     

Undersökningens analytiska begrepp operationaliseras genom de empiriska 
frågeställningar, som tidigare har formulerats (s. 29): 

• Partifunktioner: Vilka funktioner hade de lokala partier som studeras vid 
olika tidpunkter? Förändras de över tid och hur kan det i så fall 
förklaras? 

• Möjligheter och tillfällen: Vilka möjligheter såg oppositionella att förändra 
maktförhållandena? Varför såg olika aktörer ett behov av att förändra 
stadens styrelse? Hur uppfattades rådande förhållanden? 

• Mobiliserande tolkningsramar: Vilka frågor försökte oppositionella 
mobilisera kring? Kan vi se en kontinuitet när det gäller vilka frågor som 
lokala föreningar drev och de senare etablerade partiorganisationerna, 
eller förändrades dessa frågor med de senare? Vilka kollektiva identiteter 
eftersträvades av de politiska aktörerna? 

• Mobiliseringsstrukturer: På vilka sätt försökte oppositionella mobilisera 
stöd för att få inflytande? Hur uppfattades föreningars deltagande i 
stadsfullmäktigevalen? Vilka allianser var möjliga att skapa? 

   Den teoretiska ingången gör det också en systematisk komparation möjlig. 
Genom att välja en komparativ ansats, i det här fallet en jämförande fallstudie, 
där två stadskommuner undersöks, är ambitionen att förstå hur kommunernas 
politiseringsprocess gick till. De analytiska begreppen fokuserar centrala 
dimensioner i mobiliseringsprocesser som bildar utgångspunkt för den 
jämförelsen. I det följande ska den jämförande ansatsen diskuteras och 
undersökningsorterna presenteras närmare. Kapitlet avslutas med att 
avhandlingens fortsatta disposition presenteras. 

 

En jämförande fallstudie 

 

Huruvida den komparativa, eller jämförande, ansatsen är en metod eller ett 
angreppssätt har varit en fortlöpande diskussion bland samhällsvetare och 
historiker.176 Även om J. S. Mills båda logiska metoder åberopas som ansatsens 
                                                 
175 Tarrow (2003), s. 141. 
176 Det råder fortfarande stor oenighet om det är en metod, ett sätt att analysera eller ett verktyg för 
att provocera tankar, Cohen, Deborah & O’Connor, Maura (ed.) Comparison and History. Europe in 
Cross National Perspective (London 2004), s. xii. Historikern Magnus Mörner tycks dock ansluta sig 
till att det är ett synsätt, ”Komparation: att vidga historiska perspektiv”, i Scandia 1981:2, s.227. 
Arend Lijphart understryker dock i sin klassiska artikel ”Comparative Politics and the Comparative 
Method” (1971), att det är en metod, men att någon egentlig metodologi aldrig utarbetats då 
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utgångspunkter, är det sällan samhällsvetare och historiker numera hänvisar 
direkt till honom.177  Statsvetaren Arend Lijphart kunde 1971 påstå att det inte 
hade utarbetats någon egentlig metodologi kring komparationer men det är 
knappast ett påstående som har täckning idag. Bland såväl samhällsvetare som 
bland historiker har metod- och teoridiskussionerna inom det komparativa 
fältet fått ett uppsving de senaste åren. Framförallt har debatten kretsat kring 
teorianvändningen bland jämförande forskare.178 Bland svenska historiker har 
det jämförande perspektivet snarare omhuldats i ord än i den praktiska 
forskningen. Samtidigt har också inom det svenska historikerskrået 
komparationens fördelar åter lyfts fram som förtjänstfull.179 Historikern Lars 
Nilsson har urskilt fyra syften med komparationer: Syftet kan vara att finna 
antingen det lokalt säregna eller det allmängiltiga. Komparationen kan för det 
andra förklara skillnader eller likheter mellan orter. Ett tillvägagångssätt kan då 
vara att se i vilka andra avseenden, än den studerade, som platserna påminner 
om varandra eller skiljer sig åt. Den här metoden brukar betecknas som 
kontrastering av kontexter och kan användas för att testa teorier och hypoteser 
om det lokalt unika eller de för alla platser gemensamma dragen. Det tredje 
syftet med komparationer är att demonstrera en teoris giltighet och räckvidd. 
Om en teori kan beläggas empiriskt med att täcka många fall kan den anses vara 
bestyrkt. Slutligen kan jämförelser användas i teorigenererande syfte, det vill 
säga som underlag för konstruktion av nya teorier, baserat på observationer.180 
Det ska dock understrykas att de fyra syften som Nilsson lyfter fram överlappar 
varandra, i princip förekommer två typer av komparationer: antingen är målet 
att finna skillnader mellan enskilda fall, eller så är målet att finna 
överenstämmelser mellan fall som i sin tur kan generaliseras.181 

                                                                                                                                        
ansatsen är så enkel. Lijphart, Arend,”Comparative Politics and the Comparative Method”, The 
American Political Science Review, vol 65, No 3 1971, s. 682f. Sidney Tarrow anser att “paired 
comparison” är en strategy, men att det saknas en teori bakom den. Tarrow, Sidney, ”The Strategy 
of Paired Comparison”, Comparative Political Studies, vol  43, nr 2 2010, s. 230-259. 
177 Metoderna utvecklades av Mill i hans A System o f Logic. Ratioactive and Inductive, som utkom 
första gången 1843. Skocpol utgör kanske ett undantag i sin numera klassiska avhandling från 1979. 
Skocpol, Theda, States and Social Revolutions. A Comparative Study of France, Russia, and China 
(Cambridge 1979), s. 26ff. Numera betonas att Mill själv ansåg att hans båda metoder inte var 
tillämpbara vid studiet av människan och samhällen, eftersom de är alldeles för komplexa. Se bl.a. 
Tilly, Charles, Explaining Social Processes (Boulder & London 2008), s. 83-84, 122-123. Se även 
Kocka, Jürgen & Haupt, Heinz-Gerhard, “Comparison and Beyond: Traditions, Scope and 
perspectives”, Kocka & Haupt (ed.), Comparative and Transnational History. Central European 
Approaches and New Perspectives (New York & Oxford 2011), s. 1-30.     
178 Förutom den litteratur som nämns i noterna ovan bör också nämnas Mahoney, James & 
Rueschmeier, Dietrich (ed.), Comparative Historical Analysis in the Social Sciences (Cambridge 
1996). En intressant och kritisk diskussion av några klassiska historiesociologiska komparativa 
analyser finner vi i Sewell (2005).       
179 Komparationer har bl.a. lyfts fram som ett tillvägagångssätt i en eftersträvansvärd 
internationalisering av svensk historieforskning. Se Historisk Tidskrift 2007:4, Tema 
Internationalisering.  Ett exempel på en sådan länderkomparativ ansats finner vi i Hilson, Mary, 
Political Change and the Rise of Labour in Comparative Perspective. Britain and Sweden 1890-1920 
(Lund 2006). 
180 Nilsson, Lars, ”Först går det upp och sen går det ner. Aspekter på Stockholms och Kalmars 
kommunala expansion 1874-1990”, i Nilsson & Östberg (1995), s. 118f. 
181 Kocka & Haupt (2011), s. 2. Jfr Somers, Margaret & Skocpol, Theda, “The Uses of comparative 
history in macrosocial inquiry”, i Skocpol, Theda (ed.), Social Revolutions in the Modern World 
(Cambridge 1995), s. 83f. 
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   Avhandlingens komparativa upplägg utgår ifrån den logik som betecknas 
kontrastering av kontexter. Valet av komparativ logik hänger samman med att 
huvudsyftet här inte är att testa någon teori, utan att finna drag hos två enskilda 
fall som kan förklara partibildningsprocesser.182 Ansatsens kanske mest kända 
företrädare, sociologen Reinhard Bendix, har betonat den komparativa 
analysens syfte att skärpa vår förståelse för kontextens betydelse för 
möjligheterna att dra kausala slutsatser.183 Förklaringar förutsätts återfinnas i 
kontexten och för att finna kontrasterande drag arbetar man med frågor eller 
tematik som ställs till de olika kontexterna.184 I föreliggande fall handlar det om 
att ställa samma frågor som ska belysa partibildningsprocesser. Men som Sidney 
Tarrow och andra forskare har påpekat, risken är stor att processanalyser av 
detta slag enbart blir ett slags ”story-telling” utan att de mekanismer som 
konstituerar politiska processer specificeras.185 Mot det kan invändas att 
frågeställningar väl förankrade i en teoribildning kan motverka detta problem. I 
det följande kommer samma frågekomplex att undersökas i sin lokala kontext 
och kontrasteras. Närmare bestämt innebär det att undersöka två städer, 
Filipstad i Värmland och Skövde i Skaraborgs län, som exempel på tidigt 
bildade lokala liberala partiorganisationer. Här bildade liberala valmans-
organisationer 1905 respektive 1903. Båda orterna kännetecknades också av en 
stark folkrörelsetradition, där frikyrkligheten hade ett starkt inflytande över 
Värmland medan Skövde i Skaraborg har påtalats som nykterhetsrörelsens 
”Mekka” i Västsverige.186 En annan likhet är de båda städernas relativt sena 
utveckling till moderna industristäder, en utveckling som aldrig blir helt 
genomförd i Filipstad.  På en viktig punkt skiljer sig dock de båda städerna åt, 
trots likartade förutsättningar för liberala organisations-framgångar och tidiga 
liberala lokalavdelningar. Den liberala partibildnings-processen ser annorlunda 
ut i Skövde. Medan frisinnet i Filipstad tycks präglas av en kontinuitet, visar 
däremot det organiserade frisinnet i Skövde på högre grad av diskontinuitet och 
oförmåga att bryta etablissemangets lokala dominans. Kontrasten mellan 
undersökningsorterna blir tydlig om man lyfter fram Skövdes militära prägel, 
medan kopplingen till Bergslagen är påtaglig i Filipstad.  

   Avhandlingen vill därför undersöka den lokala politiska kontextens betydelse 
för lokala partibildningsprocesser. Historikern Peter Aronsson har bl.a. påpekat 
att den komparativa ansatsen utgår ifrån att lokala politiska, sociala, kulturella 
och ekonomiska verkligheter har spelat en roll för hur lokala politiska 
förhållanden har gestaltats.187 Utifrån en sådan utgångspunkt innebär valet av en 
komparativ strategi att undersöka och diskutera orsaker till varför man, trots 
vissa väsentliga likheter, kan uppvisa olikartade resultat när det gäller de liberala 

                                                 
182 Somers & Skocpol (1995), s 73-75. 
183 Bendix, Reinhard, Kings or People. Power and the Mandate to Rule (Berkeley & Los Angeles 
1980), s. 15. Jfr Ragin, Charles C., Comparative Method. Moving Beyond Qualitative and 
Quantitative Strategies. (Berkerly, Los Angeles & London 1989), s. 45-49.  
184 Bendix (1980), s. 15f. 
185 Tarrow (2010), s. 239f, 248-253. 
186 Andersson, Bo (1975). 
187 Aronsson, Peter, Bönder gör politik. Det lokala självstyret som social arena i tre 
smålandssocknar, 1680-1850 (Lund 1992), s. 39f. 
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partiorganisationssträvandena. Det har påpekats att den kontrasterande 
ansatsen ibland har kritiserats för en ”ateoretisk” hållning, där begrepp och 
teman ofta har presenterats som självklara, eller som neutrala verktyg.188 Här 
har dock teman och frågeställningar utarbetats utifrån ett teoretiskt perspektiv, 
vilket gör att slutsatsernas validitet kan värderas. Istället för den här valda 
fallstudieansatsen kunde man ha gjort en variabelbaserad jämförelse, vilket ökat 
generaliseringsgraden men däremot inneburit att djupet i studien gått 
förlorad.189 Med två fall är generaliseringsgraden är låg. Men å andra sidan 
skapas möjlighet att djupstudera och kontrastera två exempel på tidiga lokala 
partiorganisationer, som ändå kan sägas representera liknande fall av parti-
bildningsprocesser i mindre städer. Målet är att urskilja mekanismer av 
betydelse för politisk mobilisering och förklara deras betydelse i sin historiskt 
politiska kontext.190 Det handlar alltså om två fall av tidiga partietableringar 
men där de lokala framgångarna avviker.  

 

Undersökningsorter 

 

Avhandlingens undersökningsorter Skövde och Filipstad har främst valts med 
tanke på deras tidiga etablering av lokala liberala partiorganisationer. Liksom 
övriga borgerliga partier är det lokala materialet från liberala organisationer ofta 
helt försvunnet eller mycket fragmentariskt. Därför har också tillgången till 
källmaterial delvis varit styrande vid valet av undersökningsorter, men samtidigt 
finns det flera beröringspunkter mellan städerna. Undersökningsorterna är två 
exempel på svenska landsortsstäder, som mycket väl kan jämföras. Den 
följande presentationen ska ge läsaren en uppfattning av städerna och deras 
utveckling under perioden. Det handlar om lyfta fram några väsentliga aspekter, 
samtidigt som allt inte har gått att täcka in. Den politiska utvecklingen kommer 
däremot att behandlas i undersökningskapitlen. 

 

Befolkning och industri 

Inom historie- och samhällsvetenskaperna har industrialiseringsfaktorn eller 
demografiska faktorer ofta fått förklara framväxten av en radikal liberalism och 
senare socialdemokratin.191 Men som kommer att framgå av det följande så 
räcker inte dessa faktorer för att förklara partibildningsprocesser. De valda 

                                                 
188 Somers & Skocpol (1995), s. 87f, som anför Bendix användande av en weberiansk 
förklaringsmodell av modernisering som ett exempel på ett sådant användande. 
189 Syftet är alltså att finna möjliga hypoteser till varför de liberala hade så olikartade möjligheter att 
nå kommunala framgångar i de båda städerna. Trots allt är generaliserbarheten låg när det gäller 
enbart två fall. För en kritisk diskussion om olika komparationers förtjänster, se Ragin (1989), s. 52. 
190 Jag utgår här från Charles Ragins rekommendationer. Ragin (1989), s. 47. 
191 Se t.ex. Lundkvist (1974). Jfr Tomas Nilsons (2010) prövning av olika förklaringsfaktorer i dennes 
regionala studie av liberalismens styrka i Värmland och Närke 1911-1932.  
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städerna Filipstad och Skövde speglar på flera sätt ett genomsnitt av rikets 
städer. Skövde var länge, liksom Filipstad, en småstad präglad av småindustri, 
hantverk och handel. Men till följd av järnvägens utbyggnad under perioden 
kom Skövde att utvecklas mot en modern industristad. Den ringa 
industrialiseringen förklarar delvis den med Skövde jämförelsevis svaga 
befolkningsutvecklingen i Filipstad (diagram 1). 

 

Diagram 1. Folkmängden i Skövde respektive Filipsta d 1850-1920. 
  

 

 Källa: Historisk statistik för Sverige 1, tab. 12 samt tab. 13.  

 

Det huvudsakliga skälet till Skövdes starka befolkningsökning efter 1905 är dels 
förläggningen av regementen till staden, dels en följd av inkorporeringen av 
landskommunen 1914.192     

   Filipstad anlades 1611 som köpstad i Bergslagen, syftet var att förse 
omgivande gruv- och järnindustri med livsnödvändigheter. Vattenförbindelser 
ned till Kristinehamn och Vänern skapade förutsättningar för att förmedla 
bergshanteringens produkter ut på världs-marknaden.193 Förläggandet av 
bergselementarskolan till Filipstad vid 1800-talets början, understryker dess roll 
i bergslagsregionen.194 Bergsbruket och handeln kom att prägla staden in i vår 
tid. Den lokala eliten kom under 1700- och 1800-talen att utgöras av 
brukspatroner och köpmän med intressen i bruksnäringarna. Historikern Jörgen 
                                                 
192 1914 hade Skövde 9527 invånare, därav utgjorde den gamla stadsförsamlingen 7119 inv. och 
landsförsamlingen 2408 invånare.  SOS. Folkmängden inom administrativa områden den 31 
december 1914, tab. 1, s. 28. Lars Nilsson uppger en befolkningsökning på 2467 personer mellan 
åren 1900-1910 (8987-6520 inv.). Nilsson, Lars, Historisk tätortsstatistik, del 5: Folkmängden i 
tätortsregioner 1900-1950 (Stockholm 2010), s. 57.  
193 En bok om Filipstad, s. 167. 
194 Frostlund, Jörgen, Ett initiativ i tiden. Bergselementarskolan i Filipstad 1830-1860 (Karlstad 2005). 
Den andra bergsskolan i landet låg i Falun. 
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Frostlund, som skrivit om bergsskolan i Filipstad, har framhållit 
brukspatronerna som en grupp, vilka var viktiga för liberaliseringen av 1800-
talets samhälle.195 Filipstadssonen Franz von Schéele är på många sätt en 
symbolgestalt för denna liberala samhällssyn bland 1800-talets brukspatroner. 
Von Schéele tog initiativ till bland annat byggandet av Filipstads bergslags kanal 
1847, var sekreterare för hushållningssällskapet och tog där många initiativ när 
det gällde såväl odling som utvecklandet av bergsnäringen. Ytterligare ett 
initiativ var inrättandet av bergsskolan i Filipstad, som skulle åstadkomma ökad 
yrkesskicklighet och en gemensam teknologisk terminologi bland arbetare och 
tjänstemän.196 Genom bergsskolan fick den lilla staden också ett bildningsarv 
som senare också förvaltades genom ett läroverk. Filipstad var knappast någon 
avkrok uppe i bergslagen, utan en liten stad med täta band till andra städer, där 
idéer och värderingar exponerades och där människor var en del av en större 
samhällsdebatt. Filipstad kan heller inte karaktäriseras som ett konservativt 
samhälle, utan här fanns också en vilja, som exemplet Frans von Schéele visat, 
att utvecklas och en initiativrikedom. Filipstad kan därför betecknas som 
centrum i en funktionell region.197 Industrialiseringen var svagt utvecklad, men 
några företag ska nämnas. Rosendahls Fabriker AB anlades 1855 för 
bläcktillverkning. AB Finshyttans Bruk köptes 1867 in av byggmästare Olof 
Bergström, vars söner kom att spela en viktig roll i stadens kommunala liv. På 
1860-talet arbetade här ett 30-tal, medan arbetsstyrkan uppgick till 120 man 
1939.198 Stadens industri har varit mer hantverksbetonad än storskalig.199 

   Filipstad var Värmlands minsta stad under hela perioden, medan Skövde kom 
att utvecklas från att under 1850-talet vara Skaraborgs fjärde största stad till att 
vara den största vid sekelskiftet. Skövde har medeltida anor som vallfartsort för 
det lokala helgonet S:t Elin (eller Helena) och därigenom ett viktigt 
handelscentrum. Avsaknaden av naturliga vattenvägar innebar dock att staden 
snabbt försjönk i djup nedgång efter reformationen. Fram till järnvägens 
ankomst var den huvudsakliga försörjningen främst jordbruk. Hantverk och 
handel var föga utvecklat.  Med järnvägens ankomst inleddes en expansiv 
period i Skövdes historia. Med järnvägen utvidgades marknader och 
hantverkare och köpmän flyttade till staden. En beskrivning från 1859 fångar 
omvandlingen av småstaden: ”Sköfde stad, belägen vid foten af Billingen, har 
genom jernvägen plötsligt blifvit från en undangömd tillvaro inryckt i 
verldslifvets rörelse, hvilket lofvar staden en framtid, värdig dess gamla 
minnen.”200 Med järnvägen kom också industrin, där Sköfde pappersbruk 
anläggs 1866 och två år senare Sköfde Gjuteri och mekaniska verkstad. 

                                                 
195 Frostlund (2005), 32f. 
196 Frostlund (2005), s. 107ff, 158. Enligt Frostlund var bergsskolan i Filipstad, mätt i antalet elever, 
landets största mellan åren 1830-1860.   
197 Om ”funktionella” regioner se t.ex. Florén, Anders & Rydén, Göran, Arbete, hushåll och region. 
Tankar om industrialiseringsprocesser och den svenska järnhanteringen (Uppsala 1992), särskilt s. 
95-106. 
198 Om Rosendahls fabriker och Finshyttans bruk, En bok om Filipstad, s. 344-346, 352-358.  
199 En bok om Filipstad, s. 386-388. 
200 Beskrifning öfver Westra stambanan (1859), citat hämtat från Billqvist, Johan Wilhelm, Sköfde 
stadsfullmäktige. Minnesskrift under åren 1864-1938 (Skövde 1938), s. 8. 
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Industrins avsättningsområde skulle dock länge vara framförallt närsamhället.201 
Utvecklingen mot en modern industristad skulle dock ta tid. 
Emigrantutredningen, som lade fram sitt betänkande kring sekelskiftet 1900, 
konstaterade stadslivets ringa utveckling i Skaraborg som helhet och 
karaktäriserar Skövde som en ämbetsmanna- och militärstad.202 Uppfattningen 
att städerna hade en stor betydelse som motor i utvecklingen av landskapet som 
helhet är tydligt när man läser Emigrantutredningens karaktäristik av Skaraborgs 
län. Stambanans öppnande 1862 innebar helt nya förutsättningar för Skövde. 
Härigenom inleds en expansiv fas i stadens historia. Staden låter anlägga nya 
tomter och ett nytt torg tillkommer, ”Sandtorget”. Staden präglas länge 
framförallt av hantverk, småindustri och handel med det jordbrukspräglade 
omlandet. Samtidigt fanns hade staden också en militär prägel, genom närheten 
till Karlsborg. Den militära närvaron kom att förstärkas genom förläggandet av 
ett flertal regementen till staden omkring sekelskiftet, bland annat förlades 
Livregementets husarers rekrytskola och senare Göta Trängkår samt Skaraborgs 
regemente till staden.203  

 

Stadsfullmäktigeinstitutionen 

Filipstads stadsfullmäktige, som konstituerades 1863, speglade stadens karaktär 
av att vara en handels- och hantverksstad i bergslagen. I den första 
stadsfullmäktige invaldes fyra hantverkare, fem handlare, tre brukspatroner, två 
possessionater, fyra präster och ämbetsmän. Bergskolans rektor Frans von 
Schéele var dess ordförande och stadens borgmästare.204 Andelen handlande 
och hantverkare bestod framöver, i exempelvis det stadsfullmäktige som valdes 
1886 där var sex handlanden och tre hantverkare av sammanlagt 21 fullmäktige-
ledamöter.205 Hantverkarnas minskade andel skvallrar om den nedgång skrået 
upplevde under 1880-och 90-talen och som föranledde Hantverksföreningens 
återuppståndelse 1899.206 Här kan man finna en intressekonflikt som hade 
betydelse för lokalpolitiken. 1911 återfinns t.ex. tre hantverkare i stadsfull-
mäktige, medan antalet handlanden var fyra till antalet. 1916 återfinns 
fortfarande tre hantverkare i fullmäktige, medan antalet handlare var sex, varav 
två betecknades grosshandlare. Samtidigt hade arbetarna fått representation i 
fullmäktige, 1911 genom järnsvarvaren A. L. Eriksson och 1916 genom gjutaren 
F Gustafsson och boktryckerifaktorn A. E. Edén.207 Stadsfullmäktige 
                                                 
201 I landshövdingeberättelserna för åren 1896-1900 omtalar att den mekaniska verkstaden 
tillverkade huvudsakligen maskiner och redskap för lantbruket, sysselsättande omkring 130 anställda 
och med ett årligt tillverkningsvärde om cirka 380 000 kronor. Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes 
femårsberättelser för åren 1896-1900, s. 17. 
202 Emigrationsutredningen, bilaga 5. Bygdestatistik (Stockholm 1910), s. 161. 
203 Den militära prägeln gjorde sig påmind inte minst genom att en ny stadsplan fastställdes i mars 
1903, vilken omfattade ett område om 200 tomter för nybyggnationer. Enligt 
landshövdingeberättelsen var den direkta orsaken regementsförläggningarna till staden. Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvandes berättelse för åren 1901-1905 s. 42. 
204 Stadsfullmäktige i Filipstads protokoll 1863. Om Schelée, se Frostlund (2005).  
205 Förteckning över valda ledamöter 1886, Stadsfullmäktiges i Filipstads protokoll 1886. 
206 Filipstads Fabriks- och hantverksförening 1847-1947 (Filipstad 1947). 
207 Förteckningar över ledamöter 1911 resp. 1916, Stadsfullmäktiges i Filipstads protokoll. 
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dominerades under större delen av undersökningsperioden av bruksägare, 
disponenter, direktörer och tjänstemän, som alla kan karaktäriseras som till-
hörande stadens elit i socialt hänseende. Den politiska och ekonomiska eliten 
sammanföll också i hög utsträckning. 

    Skövde styrdes fram till stadsfullmäktigeinstitutionens införande 1863 av 
tjugofyra äldste, som representerade stadens borgerliga näringar. Samtidigt hade 
också andra intressen inflytande, såsom fastighetsägare och ståndspersoner. Det 
första stadsfullmäktige som valdes 15 december 1863 representerade en 
kontinuitet när det gäller vilka intressen som representerades. Av de tjugo valda 
ledamöterna kan sex klassificeras som tjänstemän, fem militärer, sex 
handlanden (om man hit räknar en apotekare) samt tre hantverkare.208 Auditör 
(militär jurist) Grenander utsågs på stadsfullmäktiges första sammanträde i 
rådhuset 26 februari 1864 till fullmäktiges första ordförande med 15 röster. 
Kapten K Uggla, som kom närmast i röstetal med 3 röster, utsågs till vice 
ordförande.209 Det första stadsfullmäktiges sammansättning speglar Skövde 
som stad vid den här tiden. Tjänstemän, militärer och handlanden dominerar 
medan hantverkarna hade något färre representanter. Symptomatiskt saknas 
företrädare för den moderna industrin. Samtidigt kan man notera att de 
intressen som finns företrädda i det första stadsfullmäktige också kom att 
dominera under åtminstone de närmsta sextio åren. Handlanden, tjänstemän 
och militärer kom starkt att påverka stadens utveckling.  

   J. W. Billqvist menar i sin historik att stadsfullmäktiges arbete under 1860- 
och 70-talen resulterade i en modernisering av staden. Bland annat inrättades ett 
lägre läroverk, gator, torg och vägar rustas upp, ordningsmakten i staden 
omdanades och ett badhus anlades i Mörke. Staden hade också gjort insatser för 
industriell etablering på orten, bl.a. genom att upplåta mark till uppförandet av 
ett pappersbruk.210 Sparsamhet med stadens medel var dock ett honnörsord för 
stadsfullmäktige vid den här tiden. Billqvist konstaterar dock att perioden 1879-
1888 innebar en omsvängning i synen på sparsamheten i stadsfullmäktige. Om 
stadsfullmäktige tidigare hållit hårt i pengarna, innebar perioden stora 
ekonomiska satsningar från stadens sida. Bland annat beviljade man lån till det 
bolag som låg bakom uppförandet av hotell Billingen, vilket stod klart 1888. 
Motivet var att det gagnade staden och köpenskapen men innebar samtidigt ett 
brott mot kommunallagen.211 Stadens ökande ekonomiska engagemang möttes 
dock inte med sympati från alla håll. Det är under 1880-talets senare del som 
valrörelser kring stadsfullmäktigevalen börjar komma till stånd.  

                                                 
208 Valda ledamöter 15/12 1863; auditör Alfred Grenander, rektor C P Lindström, kapten K Uggla, 
handlanden J Behmer, förste bataljonsläkare P Erlandsson, handlanden A J Svensson, 
regementsläkaren P A Edgren, handlanden G Lundberg, skräddarmästare A J Sjöholm, kronofogde 
C Friberg, målarmästare S Wirén, apotekare Z P Zickerman, stadskomminister S Friberg, 
kopparslagare L Thorin, kapten W G Schmiterlöv, handlanden S Bergman, kapten Adolf Gillner, 
kapten Th. Brandt, kapten Christer Settergren och handlanden L J Landin.  
209 Billqvist (1938), s. 9f. 
210 Billqvist (1938), s. 17-39. 
211 Billqvist (1938), s. 65f. 
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Press 

Värmland var ett landskap präglat starkt av tidens folkrörelser. Här var 
väckelserörelsen stark från och med 1860-talet, med framförallt Kristinehamn 
som en centralort varifrån missionskyrkans viktiga tidning Ansgarii-Posten utgavs. 
Även nykterhetsrörelsen etablerade sig starkt i länet, där inte minst IOGT kom 
att spela en central roll. IOGT:s starka fäste i länet markeras inte minst av den 
anslutning den s.k. ungdomsrörelsen fick här.212 Också politiskt var länet 
framträdande, inte minst genom Karlstads-tidningen och dess radikale redaktör 
Mauritz Hellberg, som spelade en viktig roll inom rösträttsrörelsen och senare i 
opinionsbildningen under unionskrisen 1905. Hellbergs engagemang i rösträtts-
rörelsen innebar att Värmland kom att vara ett av Sveriges centrum för 
rösträttsrörelsen.213 Karlstads-tidningen var vid denna tid en länstidning, som var 
radikalt liberal och arbetarvänlig. Om Karlstad var politikens centrum, så kan 
Filipstad betraktas som ett tidningscentrum, där ett flertal tidningar med 
spridning i såväl bergslagen som i Fryksdals älvdalen trycktes.214 Stadens 
ledande tidning, Filipstads Stads och Bergslags Tidning, var också ett framträdande 
lokalt organ under tullstriden. Med Frans Melbournes tillträdande som redaktör 
1892 fick man också en man med ett stort engagemang i rösträttsrörelsen och 
senare också i Frisinnade landsföreningen. Tidningen fick periodvis konkurrens 
från tidningar av annan färg, under åren 1886-1905 Wärmlandsberg och senare 
den nykterhetsvänliga och radikalt frisinnade ortstidningen Filipstads Stads och 
Bergslags Tidning. Wärmlandsberg var konservativ till färgen men högern hade 
uppenbara svårigheter att åstadkomma en stabil ortstidning på platsen.215 

   Medan vänsterpressen var stark i Filipstad dominerades Skövde av den 
tullvänliga Vestgöta Korrespondenten, som startats 1858 under namnet Skövde 
tidning. Tidningen fick dock från 1884 konkurrens från billighetstidningen och 
annonsbladet Skaraborgs läns annonsblad, som dock kom vända sig framförallt 
mot landsbygden.216 Tidningen var frisinnad och nykterhetsvänlig och redaktör 
var G. W. Sjöberg, godtemplare och föreståndare för stadens nykterhetscafé. 
Samtidigt var tidningens fokus på annonsering ett hinder för utvecklas mot ett 
verkligt politiskt språkrör. 1907 startades därför tidningen Billingen på initiativ av 
den frisinnade nykterhetsmannen och rektorn vid Skövde högre allmänna 
läroverk, Natanael Beckman. Sjöberg kom dock snart att bli tidningens 
redaktör, men lämnade den 1908, på grund av dålig hälsa men mer troligt därför 
att han ansåg sig stå mer till vänster än tidningens ståndpunkt. 1914 övertogs 

                                                 
212 Se Berggren, Henrik, Seklets ungdom. Retorik, politik och modernitet 1900-1939 (Stockholm 
1995). Stolare (2004). I Värmland var godtemplaren Harald Vadman initiativtagare till 
ungdomsmötena.  
213 Bl.a. så samlade man i länet in 35 600 namnunderskrifter för den stora rösträttspetitionen 1898, 
vilket var flest i hela landet. Se Vallinder (1962), s. 202. 
214 Petersson, Birgit, ”Tre gamla städer- nitton nya tidningar”, i Gustafsson, Karl Erik & Rydén, Per 
(red), Folk och press i rörelse (Göteborg1999).  
215 En bok om Filipstad, s. 458-460. 
216 Andersson Odén, Thomas, Skaraborgar’ n och spionen. Tidningar i Västra Götaland genom 250 
år (Sävedalen 1999), s. 73-76, 185 
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ägarskapet av ett bolag i ledning av den frisinnade friherren G. E. Klingspor. 
Samtidigt bytte tidningen namn till Skaraborgs-Tidningen.217  

 

Föreningsväsendet 

I Skövde fanns en stark nykterhetsrörelse som föregåtts av etablerandet av 
frikyrkoförsamlingar. 1869 etablerade sig en missionsförsamling och fem år 
senare baptisterna i staden. Det fanns ett samband mellan industrialiseringen 
och frikyrkornas etablering i staden. Bland annat så bildades Skövde 
Missionsförening på kontoret hos fabrikören Lars André, ägare till Bryggeriet 
Nordstjärnan. Den missionslokal som utnyttjades av församlingen fram till 
uppförandet av Immanuelkyrkan 1896 låg också vägg i vägg med bryggeriet 
Nordstjärnan. Det tidigare missionshuset blev då bryggeriets utskänknings-
lokal.218 Den moderna nykterhetsrörelsen i form av godtemplar-rörelsen 
etablerade sig tidigt i staden. 1880 besökte den internationella ordens högsta 
chef Joseph Malins Skövde för att inviga Sveriges storloge. Dagen efter bildades 
också en lokalförening, Thor, som fick numret 17. Logen Thor kom att få en 
central betydelse för hela ordens verksamhet i Skaraborg.219 Några år senare 
bildades också en Blåbandsförening, som till en början skapade vissa mot-
sättningar med den etablerade godtemplarorden. Bland annat klagade god-
templarna över att Blåbandsföreningens ordförande baktalade orden inför 
stadens prästerskap.220 Samtidigt finns det antydningar om att nykterhets-
rörelsen i Skaraborg intog en försiktig hållning, t.ex. landshövdingeberättelsen 
för Skaraborgs över åren 1886-1890, där det uttalas att om nykterhetsrörelsen 
skulle börja ägna sig åt annan verksamhet än rent nykterhetsarbetete, skulle man 
mista sympatier.221 Femton år senare upprepades budskapet om en opolitisk 
verksamhet: 

Anledning har icke under nu ifrågavarande tidsrymd förekommit till antagande, att den organiserade 
sammanslutning, som genom dessa föreningar åstadkommits, inom länet användts för vinnande af 
andra syften än nykterhetens främjande.222  

Även den tidiga liberalt orienterade arbetarrörelsen var etablerad i staden. 
Skövde arbetareförening bildades i januari 1873 för arbetarnas upplysning och 
förädling. Många arbetareföreningar kom att få en reformsinnad liberal karaktär 
men Skövde arbetareförening tycks också den ha intagit en mer försiktigt 
konservativ hållning. Vid firandet av föreningens årsdag i mars 1874, höll 

                                                 
217 Andersson Odén (1999), s. 144-146. 
218 Skövde under 600 år s. 49. Om André se Gustafsson, Olof, Köpstaden Skövde. Köpmän och 
köpmannasläkter under 150 år (Skövde 1994), s. 34, 71-73. 
219 En hundraårig kulturgärning. IOGT-NTO-rörelsen i Skaraborg (Vara 1980), s. 15ff, 47f. 
220 Protokoll 7/2 1889, IOGT-logen 17 Thor i Skövde. Folkrörelsernas arkiv för Skaraborg, Lidköping. 
221 BSOS. Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Skaraborgs län. Åren 1886-1890, s. 
9. Liknande uttalande gjorde landshövdingen i Gävleborgs län i ett tal till demonstrerande 
nykterhetsvänner i augusti 1890. Ingrid Åberg tolkar detta tal som ett uttryck för den oro de 
maktägande kände inför nykterhetsrörelsens allt mer politiska karaktär; Åberg (1975) s. 71f.   
222 BSOS. Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Skaraborgs län.  Åren 1901-1905, 
s. 5. 
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föreningens ordförande ett tal som poängterade att föreningen inte syftade till 
att genom nymodiga, utifrån importerade socialistiska idéer störande ingripa 
varken i det religiösa eller politiska livets områden.223 Arbetareföreningen kom 
dock senare att engagera sig såväl i riksdagsmanna- som i stadsfullmäktigevalen, 
liksom flera andra föreningar. Av dessa ska här särskilt nämnas hantverks- och 
köpmannaföreningen, där inte minst den senare var en betydande maktfaktor i 
stadens kommunala liv. När det gäller den fackliga organiseringen och den 
moderna arbetarrörelsen, så har den i allmänhet betecknats som svag i länet i 
allmänhet. I Skövde var typograferna vägröjare 1890, för att följas av 
beklädnads- och sadelmakeriarbetarna, samt tapetserarna under 1900-talet.224 
1904 fanns en arbetarkommun på orten men den förde uppenbarligen en 
relativt tynande tillvaro.225  

   I Filipstad etablerades också en missionsförsamling på 1860-talet. 1865 anslöt 
man sig till Ansgarii-föreningen och senare till P. P. Waldenströms Svenska 
Missionsförbundet. 1869 kom metodismen till staden och 1878 baptisterna.226 
Nykterhetsrörelsen etablerades i Värmland med Kristinehamn som 
utgångspunkt. Här bildades 1881 orden Drottning Kristina av IOGT och 
spreds senare över länet, också till Filipstad.227 Här kom en loge att bli 
dominerande, Logen 189 Filip av IOGT. Senare kommer också Svenska 
Blåbandsföreningen att få fäste på orten men logen Filip kom att fortsätta 
dominera. Den fackliga verksamheten var länge svag, men här liksom på andra 
håll var typograferna föregångare 1893, men nästa fackförening kom att bildas 
först 1906, då gjuteriarbetarnas fackförening kom till vid närliggande 
Finshyttan.228 Socialdemokraterna etablerade sig först 1907 genom en 
arbetarekommun, men det lär enligt uppgift ha funnits en redan 1905, som 
dock avsomnade.229 

    

Sammanfattning 

Båda undersökningsorterna kännetecknas av en svagt utvecklad industri under 
perioden 1880-1920. Den starka befolkningsökning som kännetecknar Skövde 
berodde framförallt på förläggandet av regementen till staden och 
inkorporeringen av landskommunen 1914. Samtidigt innebar senare hälften av 
1910-talet en tillväxt för den tyngre industrin i staden, vilket innebar en växande 
arbetarbefolkning. I Filipstad fortsätter hantverksindustrin att dominera under 

                                                 
223 Några glimtar ur Skövde Arbetareförenings historia. Utgiven vid föreningens 85-årsjubileum 1958 
(Skövde 1958), s. 12. 
224 Andersson Bo, (1975), s. 278, 281. 
225 Se informationen i den korta historik som finns i arkivförteckningen, Skövde Socialdemokratiska 
Arbetarekommuns arkiv, Folkrörelsernas arkiv för Skaraborg, Lidköping. Andersson, Birger, 
Arbetarrörelsen i Skaraborg. Socialdemokratiska partidistriktet 50 år (Tidaholm 1977).  
226 En bok om Filipstad, s. 559-562. 
227 Schoultz von, Gösta, Värmländsk historia (Stockholm 1984), s. 208f. 
228 En bok om Filipstad, s. 568. 
229 Petersson, Thomas, …skola vi färga hela Värmland rött. En historia kring den socialdemokratiska 
arbetarrörelsens uppkomst och utveckling i Värmland (Karlstad 1992). 
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1900-talets början. Småstadskaraktären förblir ett igenkänningsmärke även i 
framtiden. 

   En gemensam punkt är dock den tidiga och starka folkrörelseförankringen i 
båda städerna. Särskilt nykterhetsrörelsens starka ställning i båda städer ska 
framhållas, där godtemplarorden kom att dominera i Filipstad. Samtidigt 
antyder uttalanden i landshövdingeberättelserna, liknande utsagor finns inte i de 
värmländska, att möjligheterna för nykterhetsrörelsen att agera politiskt i 
Skaraborg var starkt begränsade. Lägger man där till de lokala tidnings-
förhållandena, så framstår miljön i Filipstad som både mer radikal och 
förutsättningarna för mobilisering som betydligt gynnsammare, jämfört med 
Skövde.   

 

Källmaterial och metodöverväganden 

 

Förutom förenings- och partimaterial har jag använt mig av kommunalt 
material, i form av protokoll och utredningar. Modernhistorikern, tillskillnad 
från t.ex. medeltidshistoriker, ska inte ha något problem att finna källorna 
brukar man säga. Detta gäller dock inte den som sysslar med lokala parti-
organisationer kring förra sekelskiftet. I synnerhet inte på lokal nivå och när det 
gäller borgerliga partier. Vad gäller partimaterialet är det på central nivå tämlig-
en rikligt för frisinnade landsarkivet. Går vi däremot ned på lokalnivå blir bilden 
annorlunda. Det äldre frisinnade materialet är ofta fragmentariskt och fyllda av 
luckor, för att bli både rikligare och fylligare ju längre fram i tiden vi kommer.  

   Källäget kom därför att påverka valet av städer för undersökningen. I 
möjligaste mån skulle det lokala källmaterialet vara så rikhaltigt som möjligt, 
samtidigt som det kvalitetsmässigt skulle ge användbar information. Det kan 
konstateras att detta kriterium inte helt har kunnat uppfyllas. För Filipstad finns 
bevarade protokoll från lokalavdelningen av Frisinnade landsföreningen, som 
bildades 1905, från 1907 och framåt. I Skövde finns protokoll från 1903, när 
lokalavdelningen bildades, med en lucka 1905-1910, då lokalavdelningen 
återuppstod. Kvalitetsmässigt ger de inte särskilt mycket information om hur 
diskussionerna gick i lokalavdelningarna om kommunala frågor, eller för den 
delen de kommunala valen. Den information som finns är dock gångbar, såsom 
till exempel de personuppgifter som finns angivna, vid t.ex. nomineringar och 
val till diverse uppdrag. Vidare kan man hitta sporadisk information om 
strategier inför valen och analyser av rådande samhällsförhållanden, som är 
värdefulla. Vissa kompletteringar kan göras genom de bevarade handlingarna 
från valkretsförbunden som kom till stånd 1907/1910. Det lokala parti-
materialet kan dock i viss mån kompletteras med uppgifter hämtade från 
Frisinnade landsföreningens centrala arkiv i Stockholm. När det gäller 
organisations- och folkrörelsematerialet är det mer bevarat och omfattande 
jämfört med partimaterialet. Protokoll finns för ett flertal föreningar av relevans 
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för studien men här saknas också viktigt material. Det gäller bland annat 
lokalavdelningen av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (L.K.P.R.), 
i Skövde som bevisligen fanns men där arkivmaterial inte gått att finna, trots 
idogt sökande. Föreningsmaterialet har använts i huvudsak för att följa 
organisationsarbetet och föreningarnas uppfattning i olika frågor. Samtidigt ska 
det noteras att källmaterialet många gånger har visat sig vara relativt torftigt. 
Därför har det kompletterats med tidningsmaterial. 

   För att lyckas med mitt syfte har därför användandet av lokaltidningar varit en 
viktig strategi. De har använts för att spåra processer, de centrala aktörerna och 
deras aktiviteter i kommunala sammanhang. Det är inte helt oproblematiskt att 
använda den här typen av källa för att studera aktörer och politiska processer, 
vilket föranleder några kommentarer. Som Per-Olof Andersson har påpekat, 
måste hänsyn tas till om tidningsmaterialet används som berättande källa eller 
kvarleva. Det har bland historikerna funnits en skeptisk inställning till tidningen 
som berättande källa, understryker han, beroende på de många felkällor som ett 
sådant användande kan medföra. Vanligtvis har tidningar använts som kvarleva 
av opinionen i en viss fråga, men ibland i brist på andra källor som berättande 
källa.230 Samtidigt lyfter Andersson fram vikten av att uppmärksamma pressens 
identitetsformande funktioner. Han betonar att överensstämmelse med 
regionala värderingar må vara nödvändig men inte tillräckligt för en tidnings 
överlevnad, utan materiellt och engagerat stöd var avgörande.231 Något liknande 
framhåller också idéhistorikern Patrik Lundell, som menar att vi för att rätt 
förstå tidningarnas innehåll måste börja med att försöka förstå vilka som 
producerade detta innehåll, utifrån vilka premisser och varför.232 Tidningar ska 
inte bara ses som uttryck för idéer och ideologier, utan kan också visa vilka 
förutsättningar som fanns för att t.ex. inta en viss hållning till en speciell fråga.  

   Detta måste tas i beaktande när vi använder tidningsmaterialet som källa till 
diskussioner om principiella spörsmål men även rent praktiska kommunala 
frågor. Samtidigt är pressmaterialet en viktig källa till kunskap politiska 
förhållanden, partiaktiviteter, inte minst som rapportörer genom referat från 
val- och nomineringsmöten. Vidare fungerade platstidningen länge, som Hans-
Krister Rönblom framhållit vad gäller de frisinnade, som valrörelsernas 
huvudcentral på orten. Genom ledarsidor dirigerades valen vilket i sig givetvis 
innebär källkritiska problem och inte minst när det gäller att värdera 
insändare.233 Insändare som publicerades i tidningarna kan antas vara skrivna av 
redaktionen. Därför är det med aktsamhet insändare ska läsas som speglande 
åsikter och opinioner hos befolkningsgrupper. Tidningsmaterialet har dock varit 
ett viktigt komplement till övrigt källmaterial, eftersom det är via dem vi 
kommer lokalpolitiken nära. Jag har därför valt en liknande strategi som 
Andersson, där tidningsmaterialet har analyserats både som kvarleva, 
speglandes opinioner på platsen, men även som en berättande, subjektiv, källa 
                                                 
230 Andersson Per-Olof (2001), s. 21. 
231 Andersson, Per-Olof (2001), s. 226ff. 
232 Lundell (2002), s. 8. 
233 Rönblom (1929), s. 180, 195.  



59 
 

till händelser och skeenden på orten. På så sätt har en syntetiserande 
framställning möjliggjorts. vilken i förening med ett tidigare obearbetat och 
disparat källmaterial, tillsammans skapar möjlighet till en meningsfull 
komparation.234   

    

Avhandlingens fortsatta disposition 

 

Undersökningen är diskponerad i tre kapitel. Följande två kapitel är empiriska 
där de två fallstudierna redovisas i varsitt kapitel. Själva fallstudien är 
kronologiskt disponerad, där dispositionen följer de övergripande institutionella 
förändringarna med betydelse för kommunal politik. I en studie av politisk 
mobilisering och organisering har det ansetts logiskt att dela in kronologin i tre 
faser: perioden före rösträttsreformen 1907/1909, perioden med den 40-gradiga 
röstskalan, som innebar en begränsning av enskilda röstinnehavares dominans 
jämfört med tidigare, och slutligen perioden inför full demokratisering av 
kommunalvalen. Men det räcker inte att enbart fokusera på valregimer för att 
förstå politiseringsprocesser. Den här studien utgår istället ifrån att andra 
aspekter måste beaktas om lokala partibildnings-, och i förlängningen, demo-
kratiseringsprocesser ska bli begripliga. Med utgångspunkt i de analytiska 
dimensioner som de teoretiska begreppen fokuserar jämförs och diskuteras de 
lokala partibildningarna i Filipstad respektive Skövde. Avhandlingen avslutas 
således med ett analytiskt jämförande kapitel.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
234 Jfr. Forsell (2004), s. 25f. 
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3. Frisinnad politisk organisering i Filipstad  

 

 

 

Den politiska bakgrunden 

 

Under 1880- 90-talen sker en landsomfattande politisk organisering till följd av 
tullstriden. Det gamla lantmannapartiet som tidigare varit så betydelsefullt för 
andrakammarpolitiken kom att splittras i en frihandelsvänlig del, Gamla 
lantmannapartiet, och en protektionistisk gruppering, Nya lantmannapartiet.235 
Det förra kom att föra det gamla partiets liberala tradition vidare, medan det 
senare utvecklades i mer konservativ riktning. 1895 återförenades de båda 
partierna för att motverka den radikalism som blivit till följd av att städerna i 
allt större utsträckning kom att företrädas av radikaler. Då hade också tullfrågan 
förlorat sin betydelse i dagspolitiken. Istället framträdde under 1890-talet 
rösträtten som den stora politiska frågan. Kring denna samlades å ena sidan 
radikaler och en del reformsinnade högermän i rösträttsrörelsen som kom att 
bli en nationell politisk rörelse, med lokalavdelningar över hela landet.236 
Rösträttsrörelsen kom i praktiken att fungera som valorganisation för det 
liberala Folkpartiet som bildats i andrakammaren, vilket senare kom att bli 
Liberala samlingspartiet. Rösträttsrörelsen kom 1902 att övergå i Frisinnade 
landsföreningen som blev det liberala landsomfattande partiet, under ledning av 
Karl Staaf.237 Socialdemokratiska Arbetarepartiet hade bildats redan 1889 men 
det var först en bit in på 1900-talet som partiet fick verkligt genomslag ute 
landet. Vid sidan av dessa rent politiska rörelser pågick en stark frammarsch av 
folkrörelserna, såsom väckelse- och nykterhetsrörelsen.  

   Värmland präglades starkt av folkrörelserna och den politiska radikalism som 
växte fram mot slutet av 1800-talet. Den så kallade tullstriden under andra 
halvan av 1800-talet innebar en polarisering mellan en stark och aggressiv höger 
och en lika stark och aggressiv politisk vänster. På många håll i länet uppstod 
lokala tull- respektive frihandelsföreningar som verkade för att mobilisera 
väljarna. I Filipstad fanns en lokalavdelning av protektionistiska och 
konservativa Fosterländska förbundet i början av 1890-talet, medan vänstern, i 
den tidens mening, fick sitt första organisatoriska uttryck i den lokala 
rösträttsförening som bildats i början av 1889.238 Samtidigt kompliceras bilden 

                                                 
235 Se Carlsson (1953). 
236 Vallinder (1962). Lundberg (2007). 
237 Johansson (1997). 
238 Lokalavdelningen hade enligt uppgift 14 medlemmar. Årsberättelser 1889-1890, Värmlands 
rösträttsförening. Vol. 1. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Karlstad. 
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av det svaga stöd rösträttsrörelsen tycks ha haft i den lokala opinionen: i valet 
till den så kallade ”Folkriksdagen” 1893 deltog 293 personer och i 
”Folkriksdagsvalet” 1896 endast 137, varav en kvinna.239 Efter att Frisinnade 
landsföreningen bildats 1902, startades en lokalavdelning tre år senare i staden. 
Samma år hade också en lokalavdelning av Landsföreningen för kvinnans 
politiska rösträtt, som bildats 1903, kommit till stånd på initiativ av 
telegrafassistenten Ottilia Marin. Fastän partipolitiskt neutral, kom dock 
lokalavdelningen av F.K.P.R. att ligga nära de frisinnade. Marin valdes också in i 
stadsfullmäktige 1911 för de frisinnade. Också högern var tidigt ute i att 
organisera sig. Sommaren 1905 skapades på rådmannen Georg Dahl initiativ en 
lokalavdelning av Allmänna valmansförbundet, som hade etablerats på 
riksplanet 1904. Något som dock talar för högerns något svaga ställning var att 
man inte lyckades, trots flera försök, att skapa ett varaktigt tidningsorgan för 
staden.240 När det gäller SAP så hade visserligen länet redan 1908 låtit välja en 
socialdemokrat till riksdagsman, men organiserandet gick trögt. Det stora 
genombrottet för partiet kom i valen 1914.241 I Filipstad kom som tidigare 
nämnts en varaktig arbetarekommun att etablerats 1907 (1906).242 Den förste 
socialdemokraten att väljas in i stadsfullmäktige var verkstadsarbetaren, och 
tidigare liberalen, Anton Eriksson 1911 och 1914 respektive 1915 tillkom 
ytterligare två representanter.243 

   Det finns alltså skäl att betrakta både Värmland och Filipstad som relativt 
radikala områden och en möjlig förklaring skulle kunna finnas i 
rösträttsförhållandena. Statistiken (tabell 1) antyder också ett sådant drag, där 
Filipstad i jämförelse med Skövde visar på en tidigare ökning i antalet 
röstberättigade. I Skövde tycks däremot utvidgningen av antalet röstberättigade 
hänga samman med rösträttsreformen 1907/1909. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
239 En bok om Filipstad, s. 565. 
240 En bok om Filipstad s. 458. 
241 Pettersson (1992), s. 83-88. 
242 Den lokalhistoriska litteraturen är oklar när det gäller etablerandet av arbetarekommunerna. En 
bok om Filipstad vill förlägga grundandet till 1904/1906, medan Pettersson anger 1905/1907. En bok 
om Filipstad, s. 566; Pettersson (1992), bilaga 5. 
243 En bok om Filipstad, s. 567. 
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         Tabell 1. Förändringar i antalet kommunalt röstberä ttigade i Skövde och      
         Filipstad, 1892-1910. 

                                Skövde                        Filipstad 
   År Antal röst- 

berättigade 
Röstberättigade i 
 % av befolkningen 

Antal röst- 
berättigade 

Röstberättigade i % av 
befolkningen 

1892         639                  14,7          598                 18,6 

1904         950                  18,1          997                 25,7 

1910       1633                  25,0          933                 21,1 

1916       2937*                  30,4*        2447**                 25,4** 

1919       5643                  57,9        2707                 59,3 

          Källa: BiSOS Serie R. Kommunala rösträtten 1892, 1904 och 1910; SOS.    
          Landstingsmannavalen 1916; Kommunala rösträtten 1919. 
         *1914 inkorporerades Skövde landskommun med staden, vilket ökade      
         befolkningen med 2 467 personer. 
         **I Landstingsmannavalen utgjorde Filipstad och Arvika tillsammans en valkrets.               
         Siffrorna är därför endast ungefärliga.    
             

   Trenden visar på en tidigare och större potential för mobilisering i Filipstad 
före rösträttsreformen 1907/1909 jämfört med Skövde. Sådana siffror är inte 
obetydliga i sammanhanget, eftersom det säger något om möjligheterna att 
utveckla traditioner av politisk mobilisering. En annan faktor att beakta är den 
röststyrka bolag hade. I Värmland och Filipstad, liksom i andra delar av 
Bergslagen och norra Sverige, kom bolagens växande inflytande att bli en het 
politisk fråga i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.244  Det är möjligt att 
just bolagens röststyrka kan förklara den starka anslutningen till den radikala 
nykterhetsrörelsen och senare till vänsterpartierna. En viktig funktion hos 
partier är att företräda och kanalisera olika intressen, i praktisk politik men 
också symboliskt. Kampen mot bolagsväldet blev på många sätt en symbolfråga 
för den politiska vänstern under 1900-talets början, och därmed en symbolisk 
resurs i kampen mot dominerande intressen. Historikern Per Frånberg har varit 
inne på ett liknande resonemang, och bland annat kritiserat Sven Lundkvist på 
den punkten. Lundkvists tes var att folkrörelsernas framväxt skulle ses som en 
positiv respons från de lägre klasserna på de förändringar som industrialisering, 
urbanisering och kapitalismens genombrott innebar. Frånberg menade däremot 
att mycket tyder på att folkrörelserna, och inte minst nykterhetsrörelsen, istället 
borde ses som en folklig protest mot omvandlingen och nya ekonomiska 
realiteter.245 Jag är böjd att hålla med Frånberg, kampen mot bolagsvälde och 
spritintressen ingick i den oppositionella tolkningsram som utvecklades inom 
framförallt godtemplarrörelsen.  

                                                 
244 Konflikter mellan de framväxande bolagen och lokalsamhällen har undersökts av ett flertal 
historiker. Bl.a. har Eva Jakobsson studerat konflikter kring vattenfrågan i Industrialisering av älvar. 
Studier kring svensk vattenkraftspolitik 1900-1918 (Göteborg 1996). Motståndet mot det 
framväxande bolagsväldet, som många upplevde, har också studerats, bl.a. i samband med 
egnahemsfrågan i början av 1900-talet. Se Edling, Nils, Det fosterländska hemmet. Egnahemspolitik, 
småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 1900 (Stockholm 1996), kap. 6-7, 9. Se även Stolare 
(2003), Nydahl (2010). 
245 Frånberg, Per, Umeåsystemet. En studie i alternativ nykterhetspolitik 1915-1945 (Umeå 1983), s. 
15f. 
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   En annan faktor som bidrar till att kasta ljus över Filipstad som en radikal 
stad kan vara den nedgång som präglat handeln och hantverket i Bergslagen 
efter den stora bruksdöden under 1870-talet. Särskilt hantverkarna upplevde, 
vilket redan har påtalats, en djup kris kring sekelskiftet och tiden därefter. De 
utgjorde också en stor grupp av folkrörelsernas medlemskår och attraktionen 
kan därför mycket väl spegla sig i det som Frånberg poängterat, folkrörelsernas 
karaktär av proteströrelse. Hantverkarnas sjunkande status illustrerar den 
potential till mobilisering som industrialiseringen innebar.  

      

Eliternas stad: kommunalpolitiken före 1909 

 

Ortspressen, opinionsbildning och lokalpolitik 

Oavsett vilket missnöje eller vilka motsättningar som kan finnas är det alltid 
politiska möjligheter och tillfällen som omsätter dem i handling, hävdar Sidney 
Tarrow.246 Möjligheter och tillfällen fungerar därmed som en slags 
utlösningsmekanism, som startar en mobiliseringsprocess. I en studie som 
denna, vilken förespråkar de långa perspektiven för att förstå politisk 
utveckling, innebär det att man söker sig tillbaka i tiden för att förstå senare 
utvecklingsdrag. Lokalpolitiska förhållanden skapade möjligheter och tillfällen 
att mobilisera politiskt, samtidigt som de också kunde innebära begränsningar i 
möjligheterna att mobilisera mot det rådande styret i staden. Utgångspunkten 
tas i Tarrows nyckeldimensioner (eller variabler)som förklarar mobilisering: 1) 
öppnandet av möjligheter för nya aktörer att delta, 2) skiftande band mellan 
politiska eliter och medborgare, 3) splittrade eliter och 4) framträdandet av 
inflytelserika potentiella allierade.  

   I Filipstad blev rektor David Ahlqvist redaktör för ortstidningen Filipstads 
Stads och Bergslagstidning 1880 (redaktör 1880-1886), samtidigt som han också var 
drätselkammarordförande och stadsfullmäktigeledamot. Det är uppenbart att 
Ahlqvist med tiden allt mer kom att använda sitt ordförandeskap i lokalpolitiskt 
hänseende. Motsättningar i stadsfullmäktige om användandet av stadens medel 
diskuterades i stadens tidning av redaktören. Särskilt var det stadens 
användande av donationer som tycks ha engagerat honom, där fattigvårdsfrågan 
verkar ha varit kontroversiell. 1882 kritiserades till exempel stadsfullmäktiges 
ovilja att realisera önskemålet i det så kallade Sundqvistska testamentet, om 
inrättandet av en fattigvårds- och arbetsanstalt. Ärendet ger en bild av Ahlqvists 
uppfattning och vad motsättningarna i dåvarande stadsfullmäktige handlade 
om. Vad som kritiseras är att stadsfullmäktige avslagit en utredning av frågan, 
trots att testamentet stipulerade att arbetet med inrättandet av en 
fattigvårdsanstalt skulle vara genomfört ett år efter att staden accepterat 
donationen. Frågan hade dock även en annan dimension: 

                                                 
246 Tarrow (2003), s. 141. 
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… vill man ej göra så mycket, att man utreder och gör klart för sig, huruvida fattigvården i det skick 
den nu befinner sig, i ekonomiskt och moraliskt hänseende är så tillfredsställande, att den icke skulle 
blifva bättre genom inrättandet af en sådan anstalt, som i detta testamente är föreskrifvet.247    

Dels handlar det om att förbättra fattigvården som enligt tidningen befinner sig 
under hårt tryck, dels att genom fondens utnyttjande kunna sänka 
kommunalskatten, eller åtminstone inte höja den, enligt artikeln. Motståndarna 
till utredningen påstås hävda att inrättandet av en dylik inrättning inte skulle 
medföra skattelättnader, utan snarare tvärtom. Artikelförfattaren, sannolikt 
Ahlqvist själv, anser dock att det återstår att bevisa, genom en grundlig 
utredning.248 Kritiken handlar inte enbart om att staden inte uppfyller löften 
som givits genom accepterandet av donationen. Det återfinns också en 
intressepolitisk dimension i frågan, om hur stadens donationer ska användas.249  

   Likartade förhållanden kan t.ex. påvisas för Göteborg, där radikala liberaler 
som S.A. Hedlund hamnade i opposition till stadens styrande. Historikern Jan 
Christensen som studerat liberalismen i Göteborg påpekar att den tidens 
ekonomistiska moderatliberalism som var förhärskande bland stadens elit hade 
mer med den senare Göteborgshögern att göra, än socialliberalismen.250 Det är 
rimligt att tänka sig motsvarande motsättning även i Filipstad, där Ahlqvist kom 
att spela Hedlunds roll. Skillnaden var att i Filipstad fick den här motsättningen 
en tydlig politisk prägel, genom Ahlqvists frihandelsståndpunkt.  

   Den kritik som Ahlqvist förde fram i sin tidning gentemot stadsfullmäktige 
och deras hantering av vissa frågor, uttalade mer eller mindre öppet en kritik 
mot staden som styrd av speciella särintressen. Filipstads Stads och Bergslags 
Tidning användes för att lyfta upp kommunala stridsfrågor och föra fram 
ståndpunkter i sakfrågorna. Men samtidigt var tidningen noga med att framhålla 
sin opolitiska hållning, vilket förövrigt framhölls som onödigt i en mindre 
stad.251 Det var en försiktig hållning tidningen intog, samtidigt kunde man dock 
inte undgå att också under 1880-talets första år, göra mer vågade reflektioner 
kring stadsfullmäktigevalen. Bland annat kan man i december 1884 läsa en 
försiktig rekommendation till valmännen inför stadsfullmäktigevalet: ”Måtte 
valmännen inte glömma, att under de fyra år, för hvilka det nu väljes, kunna 
förekomma för kommunen ganska viktiga frågor till afgörande, god 
omdömesförmåga och förutseende samt […] framförallt ett sjelfständigt och 
rättrådigt sinne.”252 Det är de rätta personerna som ska väljas in i fullmäktige. 
Det innehåller en kritik av förhållandena i stadens styrelse, inte minst oviljan att 

                                                 
247 Filipstads Stads och Bergslags Tidning 12/10 1882. 
248 Ibid. 
249 I en artikel en vecka senare påpekas att fattigvården blivit alltmer betungande, samtidigt som 
staden är i besittning av tre donationer som skulle kunna användas för att göra den både bättre och 
billigare. Filipstads Stads och Bergslags Tidning 19/10 1882.   
250 Se särskilt Christensens avslutande diskussion. Christensen (2009), s. 276ff. 
251 Bl.a. framhåller tidningen att det skulle vara onödigt att rekommendera kandidater till valmännen, 
eftersom alla känner varandras åsikter, intressen och handlingssätt. Samtidigt är tendensen i dessa 
texter att kritisera det ringa intresset för stadsfullmäktigevalen samt stadsfullmäktiges ålderstigna 
representation. Filipstads Stads och Bergslags Tidning 4/12 1884; 25/11 1886; 21/7 1887; 23/11 
1888.   
252 Filipstads Stads och Bergslags Tidning 4/12 1884. 
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förnya representationen i fullmäktige, som också blivit starkare med tiden enligt 
tidningen. 

   Mot 1880-talets slut diskuteras öppet i ortstidningen den rådande så kallade 
”Kommunalandan”. Det varnas för ”kotteriandan” och ”vänskaps-
förbindelser”, vars följder för kommunalandan var särskilt farlig i mindre 
kommuner.253 Den gamla regel som sa att sittande fullmäktigeledamöter per 
automatik skulle omväljas, kunde därmed ifrågasättas som grogrund för 
korruption och misskötsel av det gemensamma.254 Att de avgående stads-
fullmäktige ständigt omvaldes med liten chans för andra kandidater att ha 
möjlighet att göra sig gällande skapade på så sätt motsättningar.255 
Omsättningen i fullmäktige gjordes därmed till en valfråga.  På så sätt till-
handahöll Ahlqvist en fokuserande tolkningsram genom sin tidning som talade 
om för väljarna vad som var problemet i stadens styrelse. Genom att 
misstänkliggöra stadsfullmäktige, som behärskad av särskilda särintressen, 
försökte Ahlqvist skapa förutsättningar att byta ut ledamöter. Historikern 
Ernst-Folke Lindberg har beskrivit den traditionella synen på återval av 
kommunfullmäktiges ledamöter, dels som en fråga om en strävan att bevara 
kunniga och erfarna kommunalmän, dels att det var fråga om att visa respekt 
för den avgående.256 Det måste betecknas som uppseendeväckande att 
tidningen vågade vara så rättfram, med sina insinuationer om korruption och 
vänskapspolitik. Det är tydligt att det uppstått motsättningar inom stadens 
styrande elit, till vilken Ahlqvist tillhörde. Han försökte visserligen själv att 
politiskt profitera på saken, men samtidigt öppnar också sådana motsättningar i 
sin tur möjligheter för tidningskonkurrenter.  

   1886 etablerades också en konkurrerande tidning, Wärmlandsberg, med uttalat 
konservativt ställningstagande.257 Historikern Birgit Persson, som i en uppsats 
har redogjort för stadens olika tidningsföretag, har menat att tidningen startades 
för att ta upp kampen med Ahlqvist och Filipstads Stads och Bergslags Tidning. 
Peterssons tes, att tullfrågan spelade en avgörande roll för konkurrentens 
etablering, kan kompletteras genom att hänvisa till att tidigare lokalpolitiska 
motsättningar också bidrog till möjligheterna att etablera ett konkurrerande 
konservativt tidningsorgan i staden.258 Det är en analytiskt viktig poäng att 
framhålla att Ahlkvist på intet sätt befann sig utanför stadens elitsstruktur. 
Istället var det tvärtom, då han förutom redaktörskapet för ortens ledande 
tidning (1880-1886), också innehade tunga kommunala uppdrag, inte minst som 
drätselkammarordförande åren 1880-1889.259 Wämlandsbergs etablering i staden, 

                                                 
253 Filipstads Stads och Bergslags Tidning 25/11 1886. 
254 Lindberg (1962). 
255T.ex. Filipstads Stads och Bergslags Tidning 21/7 1887; 23/11 1888. 
256 Lindberg noterar utifrån sina studier av stadsfullmäktigevalen i Sala under 1860- och 1880-talen 
att hänsynen till avgående ledamöter växte med tiden. Omval blev obligatoriska och därför 
koncentrerades valaktiviteter till fyllnadsvalen, eftersom de ansågs möjliga att ifrågasätta. Lindberg 
(1962), s. 219. Det kommer dock att framgå i den här studien att sådana hänsyn inte togs, vare sig i 
Filipstad eller i Skövde.   
257 ”Anmälan”, Wärmlandsberg 8/12 1886. Jfr ”Cirkulär”, Wärmlandsberg 20/11 1886. 
258 Petersson (1999), s. 39. 
259 Ibid. 
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som ett konservativt organ, ska ses som en reaktion på de politiska möjligheter 
som öppnades genom motsättningarna bland stadens styrande elit. Det har 
framgått att det lokalt fanns ett missnöje företrätt av Ahlqvist och dennes 
tidning om den svaga omsättningen av ledamöter i stadsfullmäktige, som nu 
också kom att färgas av tullstridens motsättningar. 

   Ortspressens roll för lokalpolitikens utveckling har starkt betonats av 
forskare. Man har pekat på deras viktiga funktion av att vara upprätthållare av 
det medborgerliga samtalet.260Litteraturhistorikern Dag Nordmark har om 
landsortstidningarna vid 1800-talets mitt framhållit deras integrerande karaktär. 
Nordmark understryker tidningarnas roll för nationsbyggandet, samtidigt som 
det lokala ”gemenskapandet var centralt”. Inte minst understryker han den 
politiska ambitionen som en central drivkraft bakom tidningsskrivandet.261 Det 
kan konstateras att den bilden också stämmer för lokalpressen i Filipstad. 
Samtidigt sker här en förändring under 1880-talet, när det gäller förhållningen 
till lokalpolitiken. Historikern Per-Olof Andersson har i sin studie av lokalpress 
i Småland kring förra sekelskiftet identifierat tre olika sätt som lokal 
opinionsbildning kan beskrivas utifrån: 1) opinioner emanerar utifrån, 2) 
opinioner emanerar inifrån, och 3) opinioner har sitt ursprung utifrån men 
omformas sedan till praxis, genom lokalpressen.262 Utifrån exemplet Filipstad 
och Ahlqvist skulle man kunna lägga till ytterligare en möjlighet att beskriva 
lokal opinionsbildning: opinioner med ursprung i lokalsamhället 
sammansmälter med opinioner emanerande utifrån. Med andra ord, en 
sammansmältning av Anderssons två förstnämnda möjliga beskrivningar.  

   Den lokalpolitiska processen i Filipstad blir inte begriplig om vi inte tar 
motsättningarna inom stadens styrande elit som utgångspunkt. Motsättningar 
till Ahlkvist och dennes tidning både skapade möjligheter för tidnings-
konkurrenter att våga satsa, samtidigt som motsättningarna kom att skärpas 
genom konkurrensen. I Wärmlandsbergs fall etablerade man sig uttalat som en 
politisk motståndare, där frihandelsfrågans aktualitet kom att utnyttjas för att 
skärpa motsättningarna på orten och på så sätt stärka chanserna för ett 
protektionistiskt tidningsorgan. Tidningens redaktör J. P. Rydelius var själv 
aldrig stadsfullmäktigeledamot men kom starkt att bidra till att det kommunala 
livet i hög grad kom att politiseras..263 Eftersom Rydelius var tydlig med att 
hans tidning fyllde partifunktioner, genom att företrädda den tullvänliga och 
konservativa sidan, kom hans agerande i lokalpolitiken att innebära att det blev 
möjligt att också politisera lokalpolitiken. Tullfrågan innebar därmed ett tillfälle 
att politisera redan tidigare motsättningar och missnöje inom lokalpolitiken, 
något som också bland annat Birgit Petersson antyder i sin tidigare omnämnda 

                                                 
260 Tidningsstudier är av gammalt datum. Ofta utgår man ifrån Jürgen Habermas hypotes om 
tidningarnas roll i den publika sfären. Habermas, Jürgen, Borgerlig offentlighet. Kategorierna ”privat” 
och ”offentlig” i det moderna samhället (Lund 2003). I Habermas efterföljd har ett flertal svenska 
studier tillkommit, se t.e.x. Nordmark (1989), Lundell (2002), Andersson (2001).  
261 Nordmark (1989), s. 90f, 115f, 229f. 
262 Andersson (2001), s. 223. 
263 Pettersson (1999). 
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uppsats.264 Wärmlandsberg kom att framställa sig som ett språkrör för stadens 
konservativa och protektionister även i kommunala frågor. Men å andra sidan 
fanns motsättningarna där, redan innan den konkurrerande tidningen etableras. 
Av den anledningen bör också Anderssons ovan anförda modell kompletteras 
med ytterligare en möjlig roll för lokalpressen. Lokalpolitiska förhållanden 
skapar en förutsättning för opinionsbildning, som kan förstärkas genom att 
opinioner utifrån smälter samman med existerande strukturer. De möjligheter 
och tillfällen som skapades genom splittrade lokala eliter om den kommunala 
politiken, innebar genom tullfrågan konkurrensfördelar eftersom tidningar 
kunde fylla partifunktioner som tydliggjorde valens innebörd för väljarna.  

   En viktig komponent i politiseringsprocessen tillförs med Wärmlandsbergs 
etablering på orten, nämligen en ideologiskt färgad dimension. I den meningen 
spelade tullstriden en viktig roll, eftersom det var i samband med riksdagsvalet 
1887 som den första insändaren med ett uttalat stöd för en riksdagskandidat 
trycks i Filipstadspressen.265 Det har i litteraturen understrukits att tullfrågan 
spelade en central roll för den moderna politikens födelse.266 I själva verket är 
det en av massmedias viktigaste funktion, att sprida idéer i samhället som 
skapade förutsättningar för förändring.267 Samtidigt har bilden av tullfrågans 
betydelse modifierats något, genom framhävandet av existerande lokalpolitiska 
motsättningar som en viktig faktor politiseringsprocessen.    

     

Ortstidningarna och stadsfullmäktigevalen före 1909 

  

Frans Melbourne och kommunalpolitiken 

Det har påvisats att splittringar mellan lokala eliter skapade möjligheter för 
politiska aktörer att framträda under 1880-talet. Motsättningar förekom i 
kommunala sakfrågor, där bland annat stadens tidningsredaktör David Ahlquist 
anklagade fullmäktiges ledamöter att bryta mot donationslöften. Ahlquist och 
hans tidning hävdade faran med vänskapsförbindelser och förekomsten av en 
kotterianda i fullmäktige, vilket gynnade särintressen på bekostnad av det 
allmänna intresset. Som Christer Ahlberger påpekat var detta dock ofta inget 
kontroversiellt i samtiden, eftersom stadens styrande ofta såg stadens tillgångar 
som sina egna.268 Samtidigt var det också mot denna uppfattning som nya 
grupper kom att söka bryta äldre maktgrupperingars grepp om städernas 
styrelse. Ahlqvist ska uppfattas som en av dessa företrädare för nya 
samhällsgrupper och nya samhällsideal, som hade som yttersta målsättning att 
byta ut och åstadkomma en föryngring av stadsfullmäktigekåren. Mot-

                                                 
264 Pettersson (1999). 
265 Filipstads Stads och Bergslags Tidning 4/7 1887.  
266 T.ex. Esaiasson (1990). 
267 Tarrow (2003), s. 43ff; 112ff. 
268 Ahlberger (1991), s. 116f. 
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sättningarna mellan olika elitgrupperingar som blev följden skapade i sin tur 
förutsättningar för etablerandet av ett konkurrenade högerblad, Wärmlandsberg, 
som tillförde lokalpolitiken nya tolkningsramar. Förutsättningarna för 
politisering var därmed gynnsamma för aktörer som visste att utnyttja 
möjligheterna.  

   Med Frans Melbournes övertagande av redaktörskapet av Filipstads Stads och 
Bergslags Tidning blev också tonen i den lokalpolitiska debatten hårdare. 
Melbourne, av börden skåning och med erfarenhet från ett flertal radikala 
tidningar, tillträdde som redaktör för Filipstads Stads och Bergslags Tidning 1892 
och kastade sig snabbt in i de lokala motsättningarna.269 Det ordinarie val som 
skulle hållas samma år betraktades av den nytillträdda redaktören som redan 
avgjort. De stora röstägarna hade redan gjort upp sina listor. Melbourne ägnar 
därför artiklar inför valet åt att diskutera de orättvisa röstförhållandena i 
kommunerna.270 Enligt tidningsuppgifter ska en valrörelse ha bedrivits av 
oppositionen inför valet, men hur den kom till uttryck finns få spår av. Den s.k. 
konservativa listan, vilken understöddes av Wärmlandsberg, kom att gå segrande i 
valet. Rydelius raljerade i sin tidning över hur dåligt ledd vänsterns valrörelse 
varit och över motståndartidningens påstått bristande ledning. Valet visade, 
enligt Wärmlandsberg, att ”radikalismen står sannerligen och dess bättre icke så 
högt i kurs i Filipstad som det ropas till, i fall man söker utanför Missionshuset, 
Metodistkapellet och Filipstads Tidningens redaktionsbyrå.” Artikeln är ett 
exempel på den tolkningsram som präglade tidningens framställning av 
stadsfullmäktigevalen, där två tydliga politiska alternativ, samlade kring varsin 
ortstidning, ställdes mot varandra:  

Det konservativa partiet åter framträdde öppet. Situationen visade sig veckan före valet vara så klar, 
att detta partis organ ansåg sig kunna offentliggöra vallistorna, men till yttermera tillmötesgående 
inbjöds slutligen till ett valmöte, ett offentligt valmöte, dit alla intresserade voro inbjudna. Från 
tidningsmannahåll- d.v.s. partiståndpunkt hyste vi verkligen farhågor för en så objektivt hållen 
inbjudning. […] Som man finner [i inbjudan], fans deri ej ringaste antydning om, huru vida det skulle 
blifva ett höger- eller venstermöte, alla ’intresserade’ voro till det samma inbjudna. […]. De 
’frisinnade’ voro också ganska talrikt tillstädes och försummade visserligen ej att högljudt gifva sin 
vilja till känna.271    

Moderna partibeteckningar ställdes här mot varandra. Det är en uppenbar 
ideologisk prägling på stadsfullmäktigevalet. Wärmlandsberg är tydlig att markera 
sig själv som stadens konservativa organ och uttrycker sig i termer av 
partipolitik.  Det är en tydlig ideologisk markering vad gäller invalet av 
representanter i stadsfullmäktige, men fallet doktor Forsberg, som antogs ha 
röstat med ”de röda” i fullmäktige, visar att också kommunala frågor och 
omröstningen kring dessa sågs politiskt. Att stadsfullmäktigevalet 1892 blir en 
fråga om ideologisering av de kommunala valen blir också tydligt om vi studerar 
Melbournes analys av valresultatet. Det var visserligen en seger för det 
”konservativa lägret”, enligt Filipstads Stads och Bergslags Tidning. ”Småfolket” hade 
dock talrikt samlat sig kring rektor David Ahlqvist kandidatur. Den framtida 
                                                 
269 Om Melbournes bakgrund se bl.a. En bok om Filipstad, s. 456; Andersson Odén (1999).  
270 Filipstads Stads och Bergslags Tidning, 29/11 1892. 
271 Wärmlandsberg, 8/12 1892. 
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lösningen enligt Melbourne var att den liberala sidan enade sig om den 
överhuvudtaget skulle ha någon möjlighet att segra.272 Stadsfullmäktigevalet 
1892 betecknas därmed av båda sidor som en kraftmätning mellan två partier, 
det konservativa och det liberala. Samtidigt visar det förekommande mötets 
allmänna karaktär på en vilja i staden att motverka tidningarnas politiserande 
tendenser.    

   Med Melbourne kommer också ett politiserande av stadsfullmäktigevalen in i 
Filipstads Stads och Bergslags Tidning, som tidigare saknats. Melbourne är på många 
sätt ett exempel på den nya tidens journalistik, som förenade redaktörskapet 
med ett politiskt engagemang, i Melbournes fall rösträttsrörelsen.273 Melbournes 
elddop 1892 blir också en rysare. Melbourne låter lämna in en överklagan av 
valet på grund av påstådda oegentligheter.274 Wärmlandsberg var inte sen att 
raljera kring valet och Melbournes överklagan. Det insinuerades att överklagan 
mest var till för att åstadkomma en möjlighet att få rektor Ahlqvist återvald till 
stadsfullmäktige.275 Valet upphävdes av landshövdingen i februari 1893, vilket 
föranledde en häftig tidningspolemik mellan de båda ortstidningarna. Bland 
annat klagade Melbourne över att Wärmlandsberg påstått att han slarvat med 
kommunalskatten när han bodde i Göteborg.276 Melbourne å sin sida kritiseras 
för att använda ett språkbruk som inte är värdigt det offentliga samtalet. Bland 
annat upprördes en insändare i Wärmlandsberg av att Melbourne inrangerat 
konkurrentens läsare som personer med ”inskränkt omdömesförmåga” samt ha 
förklarat dess garantkonsortium som bestående av ”många otillräkneliga”.277 
Sådana mer eller mindre personliga motsättningar spädde givetvis på 
ortstidningarnas politisering av stadsfullmäktigevalen. Polemiken med 
konkurrenten Wärmlandsberg kom att handla om beskyllningar och mot-
beskyllningar om försök att göra partipolitik av kommunalvalen. Så gick 
exempelvis Filipstads Stads och Bergslags Tidning ut och dementerade att man 
förordat tillförordnade borgmästare L F Mœckel som ny borgmästare av 
partiintresse.278 Det omval till stadsfullmäktige som blev resultatet av 
Melbournes överklagan, hölls i oktober 1893. Enligt Melbourne stod nu två 
partier mot varandra, dels de stora röstägarna, dels ”omsättningspartiet”, som 
önskade se en förnyelse av stadsfullmäktigekåren med yngre krafter. För 
Melbourne framstod valet framförallt som en möjlighet till opinionsyttring, 
eftersom de stora röstägarna redan var försäkrade om segern. Nyvalet 
bekräftade också valresultat från december 1892. Åter igen bröts tolknings-
ramar om lokalpolitiken. Det var olika versioner av vad stadsfullmäktigevalen i 
själva verket handlade om. Den tolkningsram Melbourne förde fram var 
transformativ till sin karaktär, den ställde ekonomiska särintressen mot ett 

                                                 
272 Ibid. 
273 Om tidningspressens politisering se Den svenska pressens historia, III, s. 48-66.  
274 Filipstads Stads och Bergslags Tidning, 6/12 1892. 
275 Wärmlandsberg 8/12 1892; 2/1 1893. 
276 Filipstads Stads och Bergslags Tidning, 28/2 1893. Wärmlandsberg låter dock i sin ”brevlåda” 6/3 
1893, meddela att man enbart upprepat Kungl. Befallningshavandes yttrande, att ”blott och bart 
medlemskap i en kommun berättigar till talan”.  
277 ”Från allmänheten”, Wärmlandsberg 6/3 1893. 
278 Filipstads Stads och Bergslags Tidning, 24/1 1893. 
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medborgarintresse. Det handlade om att bryta härskande särintressens 
maktmonopol när det gällde stadens styrelse.  

   I sin analys av valresultatet anklagar Melbourne Wärmlandsberg för att göra 
partipolitik av de kommunala valen. Melbourne hävdade att det inte var någon 
självklarhet att moderata och liberaler/radikaler alltid måste uppträda som 
motståndare i politiska och kommunala val. Han menade vidare att 
Wärmlandsbergs resonemang om förekommande kommunala partier grundade 
sig på vilken tidning som låtit trycka valsedeln, något Melbourne avvisade 
genom att hävda att det inte fanns något liberalt kommunalt parti. Beviset på 
det var, enligt Melbourne, att tidningen förordat en lista som hämtat namn från 
alla politiska läger. Listan innehade bland annat namn som kyrkoherde Schröder 
och vice komminister Berglundh, vilka knappast kunde betecknas som liberala 
enligt Melbourne. Utfallet mot Wärmlandsbergs syn på valet som ett partival 
avslutas med ett konstaterande att tidningen var fixerat vid att endast partier 
kunde åstadkomma något.279 Melbournes kritik handlade framförallt om 
valkampanjernas utformning, där Wärmlandsbergs hävdande av partiintressen 
som överordnade kommunalpolitisk duglighet och rättvisa stod i skarp kontrast 
mot det rådande idealet. I termer av partifunktioner så förespråkade den senare 
tidningen val som betonade kandidatens ideologiska bekännelse (funktion 3-4 
hos Diamond & Gunther). Melbourne och hans tidning däremot hävdade att 
man enbart önskade försäkra sig om att dugliga och kompetenta fullmäktige 
valdes in, vilket innebar att äldre måste bytas ut. Men en närmare analys visar 
att Filipstads Stads och Bergslags Tidnings anspråk på att utgöra språkrör och 
samlingspunkt för småfolket snarare tyder på en vidare ambition än att 
reflektera kring valtillfällena. Istället innebar detta ett tydligt ställningstagande i 
lokalpolitiken, där småfolksbeteckningen fungerade som symboliskt och 
därigenom mobiliserande. I den meningen var Melbourne och hans tidning 
politiserande genom sin antagonistiska stil och genom sitt språk. Samtidigt var 
förhållandet till det småfolk och de grupperingar som gjorde anspråk på att 
företräda dessa minst sagt komplicerat.   

  

Nykterhetsfolkets ställning i Filipstad 

Hittills har ortstidningarna stått i undersökningens förgrund. Samtidigt är det 
viktigt att betona att mediers roll i kulturell förändring är begränsad eftersom 
endast rörelser kan skapa ett engagemang som leder fram till mobilisering.280 
Under den senare delen av 1800-talet försökte också folkrörelserna i bred 
mening att skaffa sig egna språkrör för att sprida sina idéer och nya värderingar 
i samhället. Inte minst arbetarrörelsen var synnerligen aktiva i att etablera egna 

                                                 
279 Filipstads Stads och Bergslags Tidning, 24/10 1893. 
280 Statsvetaren Thomas R Rochon menar att massmedia spelar en viktig roll som förmedlare av 
idéer och värderingar, mellan vad han kallar ”kritiska kommuniteter” av intellektuella och sociala 
rörelser. Rochon (1998), s. 198f. 
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tidningsorgan.281 Detta märks också i Filipstad, där föreningarna blir mer 
synliga i källmaterialet. Dels till följd av att nykterhetsfolket inköper 
Wärmlandsberg, men dels genom att deras kommunala aktiviteter ökar. Tidigare 
har mobiliseringsstrukturer skymtat fram i ortstidningarnas redogörelser av 
stadsfullmäktigevalen men här ska de undersökas utifrån ett föreningarnas 
perspektiv. Föreningarna spelade en viktig roll i lokalpolitiken genom att hävda 
åsiktsvallinjen, samtidigt som man införde strategier och tekniker som 
förknippas med moderna valrörelser.282 Den lokala pressen spelade en viktig 
roll men sambandet till olika rörelser och grupperingar i staden måste också 
klarläggas.  

   Det lokala föreningslivet har framskymtat som en lokalpolitisk faktor. 
Samtidigt finns det mycket lite information om deras aktivitet i lokalpolitiken 
och i valen till stadsfullmäktige före 1890-talets slut283. Valen dirigerades och 
debatterades huvudsakligen i lokaltidningarna. Av den tidiga arbetarrörelsens 
organisationer har få spår av aktiviteter påträffats. I tidningsannonser framgår 
dock att såväl en arbetarring som en arbetareförening fanns på platsen, men 
inga belägg finns för att de skulle ha engagerat sig i de kommunala valen.284 De 
tidigaste spåren av att det lokala föreningsväsendet engagerade sig i valen är 
från stadsfullmäktigevalet 1890, då godtemplarna och de frireligiösa enligt 
tidningsuppgifter ska ha mobiliserat (se ovan). Någon verklig organisering tycks 
dock inte ha skett förrän mot slutet av 1890-talet, där stadsfullmäktigevalet 
1898 markerar en brytpunkt. I Lokalkommittén av Värmlands allmänna 
nykterhetsförbunds protokoll framkommer inga uppgifter om att man hade 
varit aktiva i kommunalvalen tidigare. Men mot bakgrunden av att allt fler av 
folkrörelsernas medlemmar kvalificerade sig för kommunal rösträtt, och till 
riksdagsvalen, öppnade sig nya också möjligheter att vinna politiskt inflytande. 
Nykterhetsfrågan kom att fungera som en enande kraft för väckelsens och 
nykterhetens människor. Av den anledningen har jag också att låtit inbegripa de 
båda rörelserna under den gemensamma beteckningen ”nykterhetsvänner” eller 
”nykterhetsfolket”. Men det är av vikt att redan här påpeka att den politiska 
tendensen bland nykterhetsfolket knappast var självklar. Politiska aktiviteter var 
som redan nämnts periodvis bannlysta och en tilltagande radikalisering av 
nykterhetsrörelsen och motsvarande konservativ rörelse inom frikyrkorörelsen 
kom, enligt Sven Lundkvist, att splittra nykterhetsfolket.285  

                                                 
281 Se t.ex. Hadenius, Stig, Partipress. Socialdemokratisk press och presspolitik 1910-1920 
(Stockholm 1970).  
282 Hedenskog (1973). Johansson (1974). Om valrörelsernas utveckling i allmänhet se Wallin (1966), 
Esaisson 1990. 
283 Det handlar både om att det mesta av föreningslivets material är borta, men samtidigt tyder 
väldigt lite på att man som organisationer var officiellt aktiva i stadsfullmäktigevalen. Snarare tycks 
det istället handlat om en mer informell delaktighet i valrörelserna. Sammantaget innebär det dock att 
det finns skäl att ifrågasätta påståendena om att stadsfullmäktigevalen i Filipstad under 1800-talet 
sköttes av yrkeskorporationerna, vilket har påståtts. Se t.ex. Boken om Filipstad, s. 565.   
284 Arbetareföreningen tycks ha bildats i november 1890, enligt en annons i Wärmlandsberg 20/11 
1890. Arbetarringen var verksam tidigare (se t.ex. annons i Wärmlandsberg 8/12 1886) och kan 
förmodligen betraktas som en föregångare till arbetareföreningen. 
285 Lundkvist (1974), s. 46ff, 70-78. 
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   Inom godtemplarrörelsen fanns länge ett uttryckligt förbud mot politisk 
verksamhet i logerna: ”Inga politiska och i synnerhet religiösa frågor […] får 
förekomma inom orden, såvitt de icke rör nykterhetssaken.”286 Tydligen 
behövde det understrykas att logemötena inte var några politiska fora och man 
kan tänka sig att det fanns krafter som ville ändra logernas inriktning. 
Uttalandet som sådant betonade dock nykterhetsrörelsens fokus på nykterhets-
frågor och man befarade splittring om diskussionerna släpptes allt för fria. Fram 
till början av 1890-talet är också IOGT-logerna noga med att markera sin 
opolitiska natur, men nykterhetsfrågan i sig kom, som citatet ovan antyder, att 
öppna för nykterhetsrörelsens politisering.287 Inte minst kom frågan om lokalt 
veto att få en tydlig politisk innebörd i början av 1900-talet. Till detta bidrog 
givetvis också att nykterhetsrörelsen var en numerärt betydelsefull faktor i 
samhällslivet. Visserligen hämtade nykterhetsrörelsen sina anhängare främst 
från de lägre samhällsklasserna, vilket också begränsade möjligheterna till 
inflytande, men som Sven Lundkvist har påpekat kunde deras numerär och 
medlemmar med större röstetal påverka deras möjligheter.288 

 

Wärmlandsberg blir nykterhetsorgan 

En viktig faktor för nykterhetsfolkets ökade politiska aktiviter i Filipstad var att 
tidningen Wärmlandsberg 1895 köptes av folkskolläraren och godtemplaren 
Johan Johansson. Anledningen till att Rydelius sålde tidningen uppgavs senare 
bero på dennes trötthet på alla lokala politiska strider, men som vi sett är denna 
förklaring föga trolig med tanke på den politisering han bedrev i staden. Istället 
handlade det nog snarare om vikande prenumerationsunderlag. Johan 
Johansson var nykterhetsman289 och tidningen fick med ägarbytet ett helt nytt 
program. Tidningen hade tidigare haft sin läsekrets hos de högre samhälls-
lagren, heter det, men nu vände man sig till de mindre bemedlade och särskilt 
till dem som tidigare inte haft råd med någon tidning. Målet för tidningen var 
en sann och oskrymtad Gudsfruktan med därpå grundad upplysning, nykterhet, 
sedlighet och fosterlandskärlek. De rörelser som på dessa grundvalar avsåg att 
höja folket hade i tidningen ett välvilligt språkrör, proklamerar man. Bland de 
sociala frågorna ställdes nykterhetsfrågan främst. Det heter att vägen till en 
lycklig framtid för folket går genom upplysning till allt skarpare lag-
bestämmelser, utmynnande i det slutliga målet rusdrycksförbud. Slutligen sägs 
att det sedliga reformarbetet ställs högt och skattas högre än det politiska, utan 

                                                 
286 Protokoll 1/9 1889, IOGT-logen 189 i Filip. Föreningsarkivet i Värmland, arkivcentrum Karlstad. 
287 Lundkvist (1974). 
288 Lundkvist (1974), s. 150. 
289 Han tillhörde IOGT och intogs på klareringskort i logen 189 Filip 8/9 1895. Medlemsmatrikel 1882-
1919, IOGT Logen 189 Filip i Filipstad. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Karlstad. 
Johansson var även en flitig tidningsman som startade upp ett flertal tidningar riktade till landsorten, 
bl.a. Klaran. Tidning för Nyed och Elfdalen och Seffletidningen. Tidning för vestra Värmland. 
Petersson (1999), s. 31.  



73 
 

att förneka nödvändigheten av det senare. Snarare ser man dem som i växel-
verkan med varandra.290   

   Behovet av ett nykterhetsvänligt organ i staden hade tydligen upplevts som 
trängande. Även Wärmlandsberg under Rydelius flörtade med nykterhetsrörelsen, 
men dess konservativa hållning omöjliggjorde dess ställning som nykterhets-
rörelsens organ.  Inte heller Filipstads Stads och Bergslags Tidning kunde räknas hit, 
eftersom oviljan att efterkomma nykterhetsvännernas krav på att bortta all 
reklam för rusdrycker ignorerades. Med tiden blev också relationen mellan 
ortens största tidning och nykterhetsfolket direkt fientligt. Folkrörelserna var 
starka i Filipstad och ett organ som förde fram rörelsens absolutistiska krav 
torde ha medfört förhoppningen att klara konkurrensen. Det första året under 
ny redaktion intog Wärmlandsberg dock en låg profil i politiska frågor. Inför 
riksdagsvalet 1896 blev man dock aktiv och rapporterade om förberedelserna 
inför årets riksdagsmannaval.291 Under samma år börjar också allt fler ledande 
artiklar dyka upp som behandlar samtidens stora politiska frågor.292 Däremot 
omnämns stadsfullmäktigevalet 1896 endast i förbigående.293 Efter att 
Johansson lämnat redaktörskapet får tidningen en ny redaktör, Anders Thelin. 
Med Thelin vaknade också intresset för de kommunala valen.  
 

Nykterhetsfolkets numerär och organisation 

Stadsfullmäktigevalet 1898 innebar ett kraftigt försök från nykterhetsrörelsens 
sida att mobilisera inför valet. Avgörande var att den nykterhetskommitté som 
bildats 1890 uppenbarligen kom att ändra taktik. Lokalkommittén samlade ett 
flertal samfund och nykterhetsorganisationer: missionsförsamlingen, metodist-
församlingen, baptisterna och ynglingaföreningen, samt godtemplarna och 
Blåbandsföreningen.294 Genom lokalkommittén hade nykterhetsfolket tillgång 
till en nykterhetspolitisk kamporganisation. Tillsammans samlade man en inte 
obetydlig styrka (tabell 2).  

 

 

 

 

 
                                                 
290 ”Program” Wärmlandsberg 27/6 1895. 
291 Inför detta val utses också en liberal ständig valkommitté för valkretsen, Wärmlandsberg 28/7 
1896; 4/8 1896.  
292 Bl.a. publiceras ett upprop (”En ny, politisk förening”) för bildande av lokala valmansföreningar i 
valkretsen, Wärmlandsberg 1/12 1896,  och en artikelserie i två delar om folkrörelser, där bl.a. den 
andra delen behandlar godtemplarrörelsens radikalisering, se Wärmlandsberg 18/12 1896. 
293 Påminnelse när valet ska äga rum och vilka de avgående är 15/12; alla avgående omvaldes och 
ett ringa valdeltagande rapporteras 18/12 1896. 
294 Protokoll 12/3 1890, Lokalkommittén i Filipstad av Värmlands allmänna nykterhetsförbund. Vol. 1. 
Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Karlstad. 
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                       Tabell 2. Föreningar och medlemmar i Lokalkommittén  i Filipstad av               
                       Värmlands allmänna nykterhet sförbund 1893. 

Förening                                           Antal medlemmar 
Missionsförsamlingen                                342 
Metodisterna                                               175 

Baptisterna                                                     50 

Ynglingaföreningen                                       35 

Blåbandsföreningen                                    150 

Godtemplarna                                              115 

Summa:                                                         867 
 Källa: protokoll styrelsemöte 11/5 1893. Lokalkommittén av Värmlands   
                        allmänna nykterhetsförbund. Föreningsarkivet i Värmland, arkivcentrum   
                        Karlstad. 
 
 

   Sammanlagt representerade lokalkommittén 867 medlemmar. Numerärt var 
därmed nykterhetsvännerna en kraft att räkna med i staden. Det finns ingen 
anledning att anta att deras numerär minskade med åren. 1905 uppges i 
landshövdingeberättelsen att baptisterna i Filipstad hade 102 medlemmar, 
metodisterna 160, godtemplarna 200 fördelade på två loger, samt Blåbands-
föreningen 120 medlemmar.295 Däremot saknas uppgifter om medlemsantalet i 
Missionsförsamlingen.296 År 1900 uppger dock Värmlands Ansgariiförening att 
antalet medlemmar i Filipstads och Färnebos missionsförening var 304.297 Trots 
sin numerära och organisatoriska styrka kom det dock att dröja innan 
nykterhetsfolket blir märkbara i stadsfullmäktige. Det handlar dels om det redan 
påtalade faktum att många medlemmar tillhörde de mindre röstägarna, dels 
oförmågan att skapa allianser med maktägande grupper. Det sistnämnda 
bottnade framför allt i stora lokala motsättningar och inte minst i 
nykterhetsfrågan. Men ett vida större problem var en oförmåga att mobilisera 
medlemmar och sympatisörer. Allianser med samhällsgrupper som innehade 
stora röstetal var oftast avgörande för att det s.k. småfolket överhuvudtaget 
skulle ha någon möjlighet att göra sig gällande.298 De lokala föreningarna hade 
potential att vara plattformar för sådana allianser. Begreppet mobiliserings-
strukturer fångar in de nätverk som folkrörelserna kunde utnyttja för att vinna 
inflytande. Nykterhetsfolket i staden strävade efter inflytande över kommunala 
frågor genom att de representerade en stor andel av stadsbefolkningen. I kraft 
av att organisera arbetare, hantverkare och annat småfolk, träder man också 
fram som en röst för dessa grupper. På olika sätt försöker man påverka, genom 
petitioner och opinionsmöten, men också genom att ställa upp egna kandidater 
samt mobilisera väljare. Till detta kommer ett nykterhetsprogram, som finner de 

                                                 
295 BOS. Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Åren 1901-1905. Värmlands, län. 
Tab. E samt tab. F. Noteras bör att Blåbandsföreningen hade svårigheter på orten, eftersom all 
verksamhet tycks ha upphört efter 1905. Åtminstone rapporteras inga medlemssiffror efter det året. 
Se årsrapporter 1902-1908, Värmlands Blåbandsförbund. DI:2. Föreningsarkivet i Värmland, 
Arkivcentrum Karlstad.  
296 BOS. Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Åren 1901-1905.  
297 Årsberättelse för år 1905, s. 86. Värmlands ansgariiförening. LI:2. Föreningsarkivet i Värmland, 
Arkivcentrum Karlstad. 
298 Åberg, Ingrid (1975). 
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flesta svaren på samhällsproblem i ett rusdrycksförbud. Nykterhetsfolkets 
samarbetsorganisationer kan därför med rätta betraktas som partier, vilka sökte 
påverka valen till riksdagen, landstingen och kommunerna.299 I Filipstad blir 
nykterhetsfolket en viktig framtida maktfaktor, där särskilt godtemplarna i logen 
Filip kommer att spela en framträdande roll. 

 

Nykterhetsfolket mobiliserar  

Inför stadsfullmäktigevalet 1898 beslöt lokalkommittén att mobilisera stadens 
nykterhetsvänner.300 Ett möte sammankallades för att uppställa förslag på 
särskilda nykterhetskandidater. Mötet föreslog A. Gustafsson och A. F. 
Persson, båda tillhörande missionsförsamlingen, och J. Reinholds godtemplare 
som kandidater. Vidare beslutades att man på ett kommande möte skulle 
bestämma agitationssätt.301 Kandidatlisan kom på detta möte att fastställas. Det 
beslutades att man skulle anskaffa en avskrift av röstlängden och med den som 
ledning indela staden i rotar med var sin roteman med uppgift att anordna 
förberedande valmöten. Detta sätt att organisera agitationen på som de 
frisinnade senare kommer att överta. Man skulle vidare förmå stadens tidningar 
att verka för kandidaterna och ordföranden fick till uppgift att anskaffa lokal för 
ett valmöte.302 Valrörelsen drog igång i november. Ett valmöte planerades till 
baptistförsamlingens lokal. På föredragningslistan upptogs två punkter: 1) Om 
nykterhetsvännerna bör agitera inför stundande stadsfullmäktigeval, och 2) 
frågan om kandidaterna. Det allmänna valmötet godkände lokalkommitténs 
kandidatlista. Med utgångspunkt i röstlängden utsågs särskilda rotemän med 
ansvar för agitationen: 

� Västra staden: Axel Hallonqvist med G A Lundström som biträde. 

� Östra staden: Carl Josefsson med Johan Andersén som biträde. 

� Norra utroten: P A Svanholm med E J Christiansson och A Holmdahl 
som biträden. 

� Västra utroten: E P Persson med J G Dahlström och P Andersson som 
biträden. 

� Östra utroten: J Westerholm. 

Rotemännen hade till uppgift att sprida valsedlar och samla in fullmakter. 
Lokalkommittén skulle låta trycka 500 röstsedlar och 200 fullmakter.303 Lokal-

                                                 
299 Lundkvist (1974), kap. IV.  
300 Upprop för nykterhetskommitténs valmöte i Betelkapellet, Wärmlandsberg 18/11 1898. 
301Protokoll 17/9 1898, Lokalkommittén i Filipstad av Värmlands allmänna nykterhetsförbund. Vol. 1. 
Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Karlstad. 
302 Protokoll 22/10 1898, Lokalkommittén i Filipstad av Värmlands allmänna nykterhetsförbund. Vol. 
1. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Karlstad. 
303 Protokoll 18/11 1898; 21/11 1898, Lokalkommittén i Filipstad av Värmlands allmänna 
nykterhetsförbund. Vol. 1. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Karlstad. 
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kommitténs valorganisation visar inte enbart på tydliga moderna drag, dess 
organisation har också tydliga drag av massparti med sin bas i hängiva aktivister. 

    Det till synes välplanerade mötet fick dock en synnerligen syrlig kommentar i 
Filipstads Stads och Bergslags Tidning. Redaktör Melbourne hade visserligen under 
hela 1890-talet förespråkat offentliga valmöten och organiserad agitation inför 
stadsfullmäktigevalen, med målet att bryta det s.k. ”bankkotteriets” makt. Det 
var också till folkrörelsernas medlemmar man vänt sig till för att åstadkomma 
detta. Men det referat som gavs i tidningen av nykterhetsvännernas valmöte 
handlade snarare om Frans Melbournes ambivalenta hållning gentemot 
nykterhets- och frikyrkorörelsen i allmänhet. Melbournes hånfulla kommentarer 
om lokalkommitténs amatörmässiga uppträdande och planering kom dock att 
straffa sig. Lokalkommitténs respons blev att hota tidningen med bojkott, enligt 
protokollet för dess rusdrycksannonser, och istället arbeta för spridandet av den 
nykterhetsvänliga konkurrenten Wärmlandsberg.304 Stadsfullmäktigevalet skulle 
dock komma att uppskjutas, eftersom valet som var bestämt att äga rum i 
november istället måste hållas i december, enligt lagen. Lokalkommittén 
beslutade i och med detta att utse två personer som skulle värva röster samt 
trycka ytterligare 500 valsedlar och 200 fullmakter. Det uppdrogs åt 
ordföranden att i tidningarna verka för kandidatlistan.305 Trots kraft-
ansträngningen blev dock resultatet nedslående. Nykterhetsfolket och 
oppositionen lyckades inte mobilisera sina väljare till valurnorna.  Enligt 
Wärmlandsberg var detta ett tecken på det allmänna ointresse som präglade 
småfolket, till följd av den graderade rösträttsskalan:  

Denna likgiltighet för ett val, där halfva antalet af kommunens fullmäktige skola tillsättas, kan ju i 
första påseendet synas en smula märklig. Men vid en närmare granskning af förhållanden är det nog 
icke så besynnerligt som det ser ut. Vår nu gällande orimliga röstskala har bragt saken därhän, att 
stadsfullmäktigevalen liksom öfriga kommunala ’val’ blifvit endast en löjlig parodi på val. Det är en 
liten klick stora röstägare som ’välja’, utan hänsyn till folkets önskningar och det allmännas bästa. 
Detta vet nu hvarenda en bland de små röstägarna och därför afhålla sig de aldra flesta från att 
deltaga i den tillställning som går och gäller under namn af val, men som i själfva verket ingenting 
annat är än en pänningväldets våldsbragd mot människosläktet.306 

Wärmlandsberg konstaterade vidare att det egentliga småfolket inte hade någon 
representant i stadens styrelse och att det borde anses rättvist, billigt och 
önskvärt att insätta en representant för arbetarna. Också nykterhetspartiet 
borde kunna få ett par platser, menade man. Huvudsaken var dock, påpekade 
tidningen, att de små röstägarna inte blev likgiltiga, utan de uppmanades att 
rösta för att demonstrera mot den orimliga vallagen: ”Ty först efter många och 
allvarliga opinionsyttringar kan man hoppas på någon rättelse i nu rådande 
oefterrättlighetstillstånd.”307 Den centrala punkten i Wärmlandsbergs analys av 

                                                 
304 Protokoll 10/12 1898, Lokalkommittén i Filipstad av Värmlands allmänna nykterhetsförbund. Vol. 
1. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Karlstad. Märkligt nog är Wärmlandsberg påfallande 
tyst vad det gäller Melbournes skriverier om lokalkommitténs valrörelse. Undertecknad har inte hittat 
någon artikel där man går i svaromål om stadsfullmäktigevalet. 
305 Protokoll 10/12 1898, Lokalkommittén i Filipstad av Värmlands allmänna nykterhetsförbund. Vol. 
1. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Karlstad. 
306 Wärmlandsberg 13/12 1898. 
307 Ibid. 
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valnederlaget var dock splittringen mellan å ena sidan ”borgarepartiet” och 
”nykterhetspartiet” å den andra, vilket enbart gynnat högern.308 Det är 
uppenbart att oppositionen var splittrad och möjligheterna att bygga effektiva 
mobiliseringsstrukturer var begränsade. Särskilt gällde det de allianser med 
större röstägare som folkrörelserna var beroende av för att göra sig gällande 
och som t.ex. Ingrid Åberg understrukit som avgörande för folkrörelsernas 
framgångar i Gävle under 1880-talet.309 En bidragande orsak kan vara att 
folkrörelserna av vissa samhällsgrupper uppfattades som allt för radikala. Det 
mesta tyder också på att det var Melbournes inställning. Diamond & Gunther 
har påpekat att partiers maximala tolkning av dess ideologiska och 
programmatiska löften kan innebära svårigheter att accepteras som samarbets- 
och koalitionspartners.310 Splittringen mellan å ena sidan reformistiska 
socialdemokrater och revolutionära kommunister å den andra, är ett 
typexempel. Liknande motsättningar kan också spåras i källmaterialet här, där 
splittringar inom lokalkommittén kom att ytterligare försvaga nykterhets-
rörelsens resurser.  

 

Splittring bland oppositionen 

Under sommaren 1899 märks i protokollen en oro i lokalkommittén. Den 
direkta orsaken var planeringen inför årets riksdagsmannaval. Anledningen var 
att röster uttryckte en stor oro över att högern skulle komma att ta över det 
planerade valmötet. För att förhindra det skulle ett program utarbetas och en 
mötesordförande utses. Nu väcktes dock protester på mötet mot att 
lokalkommittén allt mer började likna en partiorganisation. Kritikerna 
försäkrades dock om lokalkommitténs fortsatta politiska neutralitet, men redan 
året därpå ställs denna motsättning till sin spets. Trots oenigheten om hur 
arbetet att verka för stadsfullmäktige- och riksdagsmannakandidater skulle gå 
till, beslutade kommittén att fortsätta arbetet. Man skulle för detta arbete införa 
ett nytt arbetssätt inför valen, heter det i protokollet. Mot detta beslut 
reserverade sig dock missionsförbundarna A. Eriksson och J. Johansson med 
motiveringen att lokalkommittén nu hade blivit en valkommitté.311 Den här 
motsättningen bland nykterhetsfolket, som i grund och botten handlade om att 
göra ett politiskt ställningstagande till samhällsfrågor i stort, kom att prägla 
arbetet i framtiden. Sven Lundkvist har lyft fram motsättningen som framför 
allt en fråga mellan den allt radikalare nykterhetsrörelsen, i första hand IOGT, 
och de frikyrkliga. Särskilt inom Missionsförbundet fanns en stark konservativ 
strömning.312 Detta har också sin motsvarighet i Filipstad. Det är tydligt att 
nykterhetsfolket här kom att splittras på grund av olika inställningar till den 

                                                 
308 Wärmlandsberg 20/12 1898. 
309 Åbeg, Ingrid (1975). 
310 Diamond & Gunther (2001), s. 17. 
311 Protokoll 23/8 1899, 4/8 1900, Lokalkommittén i Filipstad av Värmlands allmänna 
nykterhetsförbund. Vol. 1. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Karlstad. 
312 Lundkvist (1974), s. 48-50. 
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politiska frågan som nu kom att aktualiseras.313 Splittringen handlade dels om 
inställningen till politik som sådan, dels om ställningstaganden till tidens 
politiska strömningar. Frågan var också kontroversiell inom IOGT. 1904 lyfts 
den t.ex. på ett möte med Filipstadskretsen, där man tog ställning för ett fortsatt 
förbud mot diskussioner om politiska frågor på logemötena.314 Samtidigt blev 
det politiserade draget allt starkare inom framför allt godtemplarorden. Sven 
Lundkvist har i sammanhanget påpekat att nykterhetsrörelsens begrepp 
”nykterhetspolitik”, snart kom att inbegripa alla möjliga politiska frågor samt 
innebära ett ställningstagande för vänstern i svensk politik.315 Motsättningarna 
ledde fram till att lokalkommittén i Filipstad kraftigt försvagades. Det märks 
också i kretsmötesprotokollen, där kretslogen Enighet ett par år senare i ett 
cirkulär väcker högljudda diskussioner om vad som bör göras för att väcka liv i 
de kommunala och politiska aktiviteterna i logerna.316 Mötet beslutade dock att 
förlita sig på lokalkommittéernas verksamhet, istället för att bilda ett större 
nykterhetsförbund, vilket hade föreslagits. 

   Det är tydligt att nykterhetsfrontens splittring i Filipstad och på andra orter 
skapade bekymmer. I Filipstads fall innebar missionsvännernas lämnande av 
lokalkommittén att den största organisationen kom att lämna samarbetet. 
Säkerligen innebar det också en kraftig försvagning beträffande den röststyrka 
som man nu kunde mönstra. Begreppet mobiliseringsstrukturer avser, som 
tidigare angetts, de sociala och politiska nätverk, eller kontaktytor, en rörelse har 
tillgång till. Det är uppenbart att dessa strukturer försvagades i Filipstad, till 
följd av politikens kontroversiella ställning bland folkrörelserna. Att man 
misslyckades att skapa en hållbar allians med missionsvännerna bidrog starkt till 
att försvaga nykterhetsvännernas möjligheter att agera. Att läget var bekymmer-
samt är inte överraskande med tanke på att nykterhetsvännernas relation till 
ortens största tidning och redaktör Melbourne i synnerhet, försämrades allt mer 
med tiden. 

 

Kontroverserna med Melbourne 

Melbournes hånfulla kritik mot lokalkommitténs organisering av valrörelsen 
1898 bemöttes märkligt nog inte av nykterhetsorganet Wärmlandsberg. Möjligtvis 
kan det handla om att inte i onödan stöta sig med ortens största tidning. Men 
inte heller efter valet, när det stod klart att röstsplittringen bara gjort nederlaget 
större, kommenterades Melbournes roll däri. Samtidigt förekom det en 
uppenbar förbittring som redan i samband med riksdagsvalet året därpå 
kommer upp till ytan. Föremålet för spliten var omvalet av boktryckaren A F 
                                                 
313 På IOGT:s kretsmöte i december 1901 framgår att inget samarbete finns med de frireligiösa 
föreningarna, men att det vore önskvärt för enighetens skull. Protokoll 8/12 1901, Filipstadskretsen. 
Vol. 1. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Karlstad. 
314 Protokoll 10/4 1904, Filipstadskretsen. Vol. 1. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum 
Karlstad. 
315 Lundkvist (1974), s. 48-69. 
316 Protokoll 27/11 1904, Filipstadskretsen. Vol. 1. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum 
Karlstad. 
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Broström, Kristinehamn, som valkretsen Kristinehamn-Filipstads riksdagsman 
1899. Broström var omstridd, då han anklagades för att ha stött en motion där 
vinsten av sprithandeln skulle tillfalla staten och således undandras städerna. 
Broström uppställdes dock som vänsterns kandidat, men utan Melbournes 
stöd.317 Wärmlandsberg publicerade därmed en svidande vidräkning med 
Melbourne och hans tidning. I samband med valet konstaterades i en artikel att 
Filipstadstidningen under många år velat mellan höger och vänster. Skälet 
påstås vara ekonomiskt, där annonskontot fått styra tidningens hållning. Men 
nu krökte tidningen rygg i tid och otid för högerpartiet, påstods det. 
Anledningen skulle vara att när Wärmlandsberg gick över i liberala händer, 
ändrades Filipstadstidningens inriktning.  I utbyte mot offentliga annonser och 
understöd från inflytelserika annonsörer blev tidningen en medlöpare till 
högern. Samtidigt måste tidningen försöka upprätthålla sitt anseende bland de 
frisinnade och småfolket, hette det. Dess huvudsakliga strategi hade varit att se 
till att vänstersidan förblev splittrad, genom att lansera konkurrerande 
kandidater. Det påstås att många liberaler nu hade blivit varse Melbournes 
dubbelspel och att valkommittén därför hållit hans tidning okunnig om sina 
planer inför riksdagsmannavalet. Ställd inför faktum måste Melbourne nu 
instämma i valkommitténs och Wärmlandsbergs förordande av Broström. Men 
han passade samtidigt på att lyfta fram förtjänsterna med högerns kandidat och 
uppmanade dess valmän att infinna sig mangrant vid detta val. Inte nog med 
det, Melbourne lät även högern smutskasta Broström i sina spalter och hade 
muntligen kommit med lögner och insinuationer om Broström. I anslutning till 
artikeln publicerades ett inlägg undertecknat ”frisinnade valmän”: 

[…] I braskande anmälningar låter Filipstadstidningen då och då tillkännagifva att äfven hon vill föra 
de frisinnades talan, hvarigenom hon ock hittills lyckats dupera åtskilliga, som fästat era afseende vid 
dessa hennes försäkringar än hennes tillvägagångssätt i öfrigt. […] Man har icke kunnat undgå iakttaga 
huru påkostande det varit för henne att framhålla de frisinnades kandidat, men med hvilken villighet 
hon konstaterat de framstående egenskaperna hos högerns kandidat i Färnebovalet. Och hennes 
uppträdande sedan under valrörelsen inom staden! Är det icke ömkligt och löjligt? Först bekräftar hon 
att hr Broström svikit sin plikt som stadsrepresentant i brännvinsfrågan – hvilket faktiskt oriktiga 
påstående högerns och fosterländska förbundets specielle ombud härstädes på valmötet i söndags ej 
tvekat genom spetsfyndigheter förfäkta. Därefter friar Filipstadstidningen till de frisinnade genom att i 
agitationssyfte fåordigt omnämna att hr Broström är deras kandidat vid valet om fredag.  

Bästa Filipstadstidning! Om dessa rader möjligen skulle komma inför Edra ögon, så lyd vårt råd: 
ägna Edra krafter och Edert arbete uteslutande åt högern, ditåt hela Eder håg synbarligen står! […] 
Hädanefter lärer Ni i alla fall icke lyckas vinna mycken uppmuntran från de frisinnades sida, ty under 
de senaste valstriderna har Ni fullständigt afkastat skrymtarekåpan och visat Eder i Eder rätta gestalt. 
Vi betacka oss för Edra björntjänster! Ej heller behöfva vi Eder längre, sedan vi i Värmlandsberg 
funnit ett organ, som ställt sig helt på vår sida och som på det mest förträffliga och förtjänstfulla sätt 
bevakar våra intressen.318       

Det är en uppenbar brytning mellan Melbourne och i första hand 
nykterhetsfolket. Valet innebar att Broström blev omvald för stadskretsen, men 
med knapp marginal och i Filipstad med minsta möjliga. Filipstads Stads och 

                                                 
317 Wärmlandsberg 25/8 1899, 29/8 1899. 
318 Wärmlandsberg, 1/9 1899. 
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Bergslags Tidning fick skulden för att ha ”lurat” ett tjugotal vänsterväljare att rösta 
mot Broström.319  

   Affären Broström har här ägnats ett relativt stort utrymme. Anledningen är 
att den på flera sätt speglar förhållanden och motsättningar som präglar 
Filipstad och de frisinnade åtskilliga år framöver. Dels har vi den i allra högsta 
grad politiserade ortspressen, där anklagelser om att springa högerns ärenden 
kommer att återkomma även i framtiden, dels har vi den ansträngda relationen 
mellan folkrörelserna och Filipstads Stads och Bergslags Tidning. Dessa båda 
aspekter blir viktiga teman i återkommande liberala tidningsprojekt, där behovet 
av ett klart vänsterprofilerat och folkrörelseförankrat tidningsorgan anses 
påkallat. Samtidigt visar splittringen på att nya tolkningsramar utvecklats och tar 
form, och som kommer i konflikt med äldre etablerade. Nykterhetsfrågan som 
det centrala elementet i den tolkningsram som tillhandahålls av nykterhets-
rörelsen kommer i konflikt med det frisinne som Melbourne företräder. Detta 
belyser åter den transformativa funktion som framing-aktiviteter har i 
mobilisering. Nykterhetsrörelsen försökte sätta nykterhetsfrågan i centrum för 
den traditionella småfolksideologi som Melbourne stod för.  Tarrow har 
understrykit att alla former av mobilisering är beroende av tolkningsramar, 
eftersom de tillhandahåller kollektiva identiteter och rättfärdigar krav. Samtidigt 
konkurrerar olika aktörer om kontrollen över dessa tolkningsramar.320 Det är 
mot den bakgrunden vi måste förstå den skarpa motsättning som fanns mellan 
Melbourne och nykterhetsfolket. Det var en kamp om vilka ”vi” är och vilka 
”de”, fienden var. Samtidigt antyds också här vilka de potentiella allierade kan 
vara. Wärmlandsbergs analys av valet 1898 som ett misslyckande i 
koalitionsbyggandet mellan ”borgarepartiet” och ”nykterhetspartiet”, var ett 
uttryck för svårigheterna att skapa tolkningsramar som kunde förena olika 
intressen och föreställningar om det gemensamma bästa. Häri spelade 
brännvinets betydelse för de kommunala inkomsterna en inte oväsentlig roll.321 
Med betoningen på nykterhetsfrågan skjuts också ett viktigt element fram, som 
framhöll hängivenheten till ”saken” som central. Det som å ena sidan 
betraktades som en uteslutande ekonomisk fråga, blev å andra sidan en social 
och moralisk. Frågan var i vilken mån endera sidan kunde kompromissa.  

  Den här motsättningen bland frisinnade var knappast någon ovanlighet vid 
den här tidpunkten. Men samtidigt tycks den ha varit ovanligt hätsk i Värmland. 
Melbournes kollega i Karlstad, Mauritz Hellberg, var också han på kant med 
sina politiska fränder inom folkrörelserna, men i hans fall med de frikyrkliga 
som den agnostiske Hellberg hade lätt att reta.322 I Melbournes fall var det 
motsättningen till de lokala godtemplarna som skapade samarbetssvårigheter. 

                                                 
319 Wärmlandsberg, 5/9 1899. 
320 Tarrow (2003), s. 21f. 
321 Lundkvist menar i sin analys av rusdryckshanteringens betydelse för det allmännas inkomster att 
särskilt de mindre städerna hade stora inkomster av brännvinshandeln. Lundkvist (1974), s. 277-279. 
322 Jalmar Furuskog berättar t.ex. i sina ungdomsminnen om hur baptistpastor Brodin, hos vilken han 
bodde inackorderad, fick ett utbrott när Hellberg kom på tal: ”Ingen djävul i helvetet är mera 
kristendomsfientlig än Hellberg, förklarade pastorn.” Furuskog, Jalmar, De unga åren. 
Ungdomsminnen 1887-1911. Stockholm: Nordstedts 1951, 155f. 
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Relationen mellan Melbourne och nykterhetsfolket tycks dock ha mildrats 
något därefter. En möjlig orsak till att förhållandet mellan Melbourne och 
dennes tidning och ortens godtemplare förbättrades något tack vare att 
Wärmlandsberg upphörde i mars 1901. Logen Filip sände t.ex. ett utdrag ur 
protokollet och en tacksägelse till Melbourne i december 1902, för dennes 
skriverier om logen.323 Några år senare är dock Melbourne åter i luven på 
nykterhetsvännerna och den då aktiva Centralkommittén manar åter till bojkott 
på grund av tidningens påstått nykterhetsfientliga hållning.324 Melbournes 
motsättning till nykterhetsvännerna grundades bl.a. på principiella skäl, vilket 
knappast var någon ovanlighet. Exemplet Hellberg har redan nämnts. 
Motsättningen bottnade i en spänning inom den liberala rörelsen som växte sig 
allt starkare med tiden.325  

   Det har bland forskarna diskuterats om den ”mentalitetsskillnad” mellan de så 
kallade ”stadsradikalerna” och ”folkrörelseliberalerna”, eller mellan ”liberaler” 
och ”frisinnade”, som Rönblom utpekade som grundorsak till partiets splittring 
1923 haft någon giltighet. Hellberg och Melbourne skulle då utgöra exempel på 
sådana intellektuella stadsradikaler. Senare forskning, bl.a. av Gösta Johansson, 
har dock velat tona ned en sådan motsättning och istället betonat andra faktorer 
som avgörande för splittringen.326 Johansson har i sin forskning om den liberala 
splittringen 1923 pekat på vidare motsättningar, än just förbudsfrågan, mellan 
moderatliberala och frisinnade. Han pekar särskilt ut de förras misstroende mot 
parlamentarismens praktik om kompromisser och intressegrupperingars, det vill 
säga folkrörelsernas, inflytande som påtryckningsgrupper, vilket spelade en mer 
väsentlig roll som bakgrund till splittringen.327 I fallet Melbourne måste dock 
nykterhetsfrågan framhållas och inte minst brännvinsutskänkningens roll för 
städernas inkomster. Utskänkningen av brännvin var en väsentlig del av stadens 
inkomst efter att rättigheterna givits åt städerna 1855.328 Samtidigt fanns här 
                                                 
323 Protokoll 14/12 1902, IOGT-logen 189 Filip i Filipstad. AI:9. Föreningsarkivet i Värmland, 
Arkivcentrum Karlstad. 
324 Protokoll 29/12 1907, IOGT-logen 189 Filip i Filipstad. AI:11. Föreningsarkivet i Värmland, 
Arkivcentrum Karlstad. 
325 Spångberg (1927), Rönblom (1929), Johanson (1997), Åberg (2011). 
326 Enligt Rönblom skulle det finnas en skillnad mellan liberaler och frisinnade i temperament, livssyn 
och samhällskänsla. Bl.a. associationstendensen ska ha varit svagt utvecklad hos de förra. Gösta 
Johansson har dock i sin avhandling och i senare arbeten avfärdat Rönbloms teser. Johansson, 
Gösta, Liberal splittring, skilsmässa – och återförening: 1917-1934 (Stockholm 1980). Johansson 
(1997). 
327Johansson menar att det knappast var någon tillfällighet att splittringen fördjupades och blev så 
akut som under perioden 1914-1923. Tiden efter 1914 var en period av stark social och politisk 
kamp, där äldre eliter tvingades försvara sina samhällspositioner mot en framryckande 
socialdemokrati, Man var också besviken över politikens kompromissande som illa svarade mot 
ideala föreställningar (utifrån den brittiska modellen) om parlamentarismen; vidare såg man 
framväxten av en politisk byråkrati som ersatte den gamla förhatliga ämbetsmannabyråkratin. Den 
kanske största akilleshälen för svensk liberalism betecknar dock partiets klasslöshet vara, där man 
enades kring en gemensam syn på grundläggande konstitutionella frågor men i konkreta politiska 
och sociala frågor hyste ett brett spektrum av åsikter inom den traditionella höger-vänsterskalan. 
Johansson (1980), s. 399-401. 
328 Genom lagen fick staden rättigheten att utskänka och sälja brännvin auktioneras ut på ett år i 
taget till högstbjudande. Tjugo procent av summorna gick till staten, medan resten tillföll staden. 
Gösta Johannesson hävdar att i vissa städer inbringade vinsten nästan dubbelt så mycket som 
erlades i skatt av invånarna. Johannesson, Gösta, Från köpstad till storkommun (Stockholm 1978), 
s. 94.    



82 
 

också en motsättning när det gällde synen på individualismen och det liberala 
frihetsbegreppet. Frihetsbegreppet hade helt klart en starkare framtoning hos 
frisinnade av Melbournes sort, än bland dem med folkrörelseförankring.  

   Det kan konstateras att Melbournes förhållande till nykterhetsfolket var 
ansträngt och ibland öppet fientligt. Samtidigt är det viktigt att påpeka att 
Melbourne hade en lång historia av samarbete med ledande godtemplare i 
Filipstad. Här ska särskilt nämnas att Melbourne tillsammans med 
godtemplarchefen Carl Josefsson företrädde Filipstad i Värmlands 
rösträttsförening.329 Men nykterhetsfrågan ensam förklarar inte de lokalpolitiska 
motsättningar som splittrade de liberala i Filipstad. Det handlade också om en 
ny syn på kommunal politik, som får äldre liberaler som Melbourne att tveka 
och med oro finna sig tvingade att behöva svara inför andra än sig själv. Nya 
politiska möjligheter och tillfällen skapar incitament för nya aktörer att agera på 
den politiska arenan, samtidigt som koalitioner förändras och tolkningsramar 
omförhandlas. I det här fallet handlar det om att en resursstark, åtminstone 
numerärt, organisatoriskt och ideologiskt, samhällskraft träder fram genom 
folkrörelserna och utmanar äldre strukturer. Motsättningarna mellan Melbourne 
och nykterhetsvännerna handlade framför allt om vilka tolkningsramar som 
skulle forma oppositionens kollektiva identitet. Vad som stod på spel var frågan 
om vilka ”vi” respektive ”dem” var. Nykterhetsvännernas försök att arbeta in 
nykterhetsfrågan som en central beståndsdel av en vänsterideologi, skapade 
motstånd. Frågan gällde egentligen den enskildes rätt att fatta beslut efter 
övertygelse, eller individens skyldighet att inordna sig under kollektivet. Detta är 
också en motsättning som kommer att få effekter och påverka frisinnad 
partiorganisering, eftersom det ytterst handlar om vilket parti som är möjligt att 
skapa. Melbourne och nykterhetsvännerna speglar på många sätt de 
motsättningar mellan moderatliberala och frisinnade som bl.a. Johansson 
betonat och som skapade stora splittringar på riksplanet. Vad det handlade om i 
förlängningen var frågan om ett val mellan elitpartiets lösliga struktur eller 
masspartiets starka organisation.        

 

Nykterhetsfolkets ageranden i lokalpolitiken 

Liksom i många andra städer upplevde dock Filipstads nykterhetsvänner att 
stadens styrande män knappast tog någon notis om deras opinionsbildning. 
Visserligen kunde någon vänligt sinnad fullmäktigeledamot lägga fram 
petitioner eller motionera i nykterhetsfrågor, men det är tydligt att 
möjligheterna att få gehör för absolutistiska krav var begränsade. En möjlighet 
var att utnyttja lagen och i högre instans pröva stadsfullmäktiges beslut. Ett 
exempel är den deputation som lokalkommittén 1904 sände till landshövdingen, 

                                                 
329 Inkomna uppgifter från lokalföreningar 1896, Värmlands rösträttsförening. Vol. 1. Föreningsarkivet 
i Värmland, Arkivcentrum Karlstad. 
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för att uppvakta denne om stadens utskänkningsbeslut.330 Det opinionsbildande 
arbetet var annars framför allt inriktat på att anordna nykterhets-
demonstrationer och möten som annonserades i lokaltidningarna. 
Nykterhetsvännernas centralkommitté, som kom att ersätta den gamla 
lokalkommittén, arbetade framför allt för att via myndigheter, fullmäktige-
ledamöter och genom skrivelser till stadsfullmäktige verka för nykterheten. 
Centralkommitténs funktion som påtryckningsgrupp, snarare än som ett parti, 
är tydligt. Bl.a. skickade man 1904 en deputation till landshövdingen för att 
uppvakta denne om stadsfullmäktiges beslut att bevilja bagare Aronsson 
utskänkningstillstånd av öl och vin.331 Centralkommitténs agerande i ärendet 
vållade upprörda känslor i stadsfullmäktige. När bagare Aronssons ärende året 
efter åter togs upp i stadsfullmäktige, klagade länsmannen Alfred Andersson: 
”Den förre ansåg kontrollen vara densamma på alla utskänkningslokaler samt 
häfdade med skärpa, att nykterhetsvännerna beträdt en oriktig väg genom att 
sända anonyma skrifvelser till en del fullmäktige, som däri förklarades hafva 
förverkat valmännens förtroende, om de ej afstyrkte ansökan.”332 Anonyma 
skrivelser kunde dock med relativ lätthet avfärdas, men om det fanns 
företrädare för nykterhetssaken i stadsfullmäktige var saken annorlunda, 
eftersom fullmäktigeledamoten kunde ta upp frågan som sin motion.   Ett annat 
exempel på hur man direkt sökte påverka de kommunala besluten var frågan 
om lokalt veto. Det lokala vetot innebar att kommuner genom folkomröstning 
skulle kunna införa rusdrycksförbud. Denna fråga kom att bli viktig för 
nykterhetsrörelsen under 1900-talets början. Politiskt innebar det lokala vetot 
en genväg till allmän kommunal rösträtt. Därför upptogs också frågan bland 
liberaler och socialdemokrater, medan de moderata var emot, även bland 
nykterhetsvännerna.333 1908 väckte Carl Josefsson frågan på en sammankomst, 
med logen Filip, om att anordna ett opinionsmöte kring det lokala vetot. 
Diskussionen visar på ett missnöje inom logen med hur den lokala 
centralkommittén hade arbetat för frågan. Den direkta anledningen till att 
frågan lyfts var att prosten bestämt att någon resolution som uttalade sig för 
lokalt veto inte skulle få antas på det nykterhetsmöte som skulle hållas i kyrkan i 
samband med lucia. Under diskussionen framkommer åsikten att ett sådant 
möte vore meningslöst och frågan borde hänskjutas till Centralförsamlingen i 
Stockholm och fråga vad som gjorts därifrån. Tydligare var dock det missnöje 
som riktades mot den lokala centralkommitténs agerande. Stadsfullmäktiges 
ordförande hade inte ens tagit upp frågan på fullmäktiges sammanträde och 
man önskade att centralkommittén skulle avge en kraftig protest.334 Josefsson 

                                                 
330 Carl Josefsson ingick i deputationen och ger sin redogörelse inför logen Filip i december. 
Protokoll 26/12 1904, IOGT-logen 189 Filip i Filipstad. AI:10. Föreningsarkivet i Värmland, 
Arkivcentrum Karlstad. 
331 Protokoll 26/12 1904, IOGT-logen 189 Filip i Filipstad. AI:10. Föreningsarkivet i Värmland, 
Arkivcentrum Karlstad. 
332 Filipstads Stads och Bergslags Tidning 7/12 1905. 
333 Se t.ex. Lundkvist (1974), s. 269ff. 
334 Intressant nog tycks heller ingen av nykterhetsrörelsens representanter ha upptaget frågan som 
sin egen motion. I t.ex. Karlstad vill stadsfullmäktige ordförande efter att ha uppläst meddelandet från 
Sveriges nykterhetssällskap lägga det till handlingarna utan påseende, men hindras av att ledamoten 
Gelin tar upp den som sin motion. Stadsfullmäktige i Karlstads protokoll 17/12 1908.    
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föreslog också ett skarpare budskap till centralkommittén. Centralkommittén 
borde sammankalla till ett möte om det lokala vetot. I övrigt framgår ett starkt 
missnöje med hur man agerat, eftersom Josefsson ansåg och fick stöd av logen, 
att avge ett ultimatum. Antingen skulle kommittén upplösas eller också ”bör 
[den] ruska upp sig till nytt liv och kraftigt arbete”.335  

   Nykterhetsrörelsen arbetade på flera fronter, där mobilisering i samband med 
valen var en, men oerhört betydelsefull, strategi. Det var också i samband med 
valen som de politiska begränsningarna blev uppenbara, genom den enighet 
som de större röstägarna kunde visa upp. Nykterhetsrörelsens aktivister var 
också väl medvetna om sitt underläge. Logerna ägnade därför studiecirklar och 
föreläsningar åt att öka medlemmarnas politiska kunskaper. Ett exempel på en 
övning i kommunalkunskap indikeras t.ex. i ett protokoll från logen Filip 1904. 
Noteringen är knapphändig och svårtydd, men det framgår att det är fråga om 
en föreberedande kommunalstämma i den påhittade kommunen ”Tröstlösa”.336 
Det gällde att kunna skicka väl förberedda representanter till stadsfullmäktige. 
Logen Filip startade också i januari 1905 en studiecirkel där medlemmarna hade 
möjlighet att förkovra sig i olika ämnen, bl.a. i stats- och kommunalkunskap.337 
Samtidigt strävade man efter att åter kunna starta en ny tidning, ett arbete som 
kom att bära frukt 1905.  

   Två drag framstår som viktiga när man ska beskriva de politiska möjligheterna 
i Filipstad. Å ena sidan är det tydligt att oppositionen hade svårigheter att 
mobilisera i Filipstad omkring sekelskiftet 1900, men å andra sidan visar andra 
aktiviteter på en febril verksamhet. Trots de uppenbara politiska 
begränsningarna, där framför allt de stora röstägarnas relativa enighet är en 
viktig faktor, framstår det som klart att delar av oppositionen uppfattade 
politiska möjligheter, åtminstone på längre sikt. Här är det framförallt 
godtemplarna som är aktiva och förstärker och bygger upp sin 
rörelseorganisation, samtidigt som oppositionen etablerar sig på allvar i stadens 
styrelse. Något egentligt genombrott kan man dock inte tala om för 
folkrörelsernas del, som i stället präglas av splittring. Bl.a. står missions-
församlingen och de övriga utanför allt samarbete på orten. I stället verkade de 
frireligiösa inom Blåbandsförbundet, vars lokalförening återuppstod 1903, efter 
att ha legat nere några år. Av Värmlands Blåbandsförbunds protokoll framgår 
att Blåbandsföreningen fört en något tynande tillvaro sedan starten 1892, då 
föreningen hade 21 medlemmar och leddes av advokat Hjalmar Wester. 1898 
var antalet medlemmar 20 och handelsbokhållaren Johan Andersén var 
ordförande. Därefter tycks verksamheten ha upphört eftersom föreningen 
noteras som ny 1903, med 68 medlemmar och rörnätförman Herman Jansa 
som kontaktperson. Året därpå rapporterades 92 medlemmar och Andersén är 

                                                 
335 Protokoll 27/12 1908, IOGT-logen 189 Filip i Filipstad. AI:11. Föreningsarkivet i Värmland, 
Arkivcentrum Karlstad.  
336 Protokoll 20/11 1904, IOGT-logen Filip i Filipstad. AI:10. Föreningsarkivet i Värmland, 
Arkivcentrum Karlstad. 
337 Se protokollsbok, IOGT-logen 189 Filip i Filipstad, Studiecirkeln. Vol. 1. Föreningsarkivet i 
Värmland, Arkivcentrum Karlstad.  
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åter ordförande. Mötena tycks ha hållits i missionshuset och den sista 
noteringen om Filipstads Blåbandsförening är från 1905, där pastor O. W. 
Wahlén anges vara kretsföreståndare.338 Därefter återfinns ingen ytterligare 
information om blåbandsföreningen i Filipstad. 

   Den dominerande nykterhetsrörelsen var med andra ord godtemplarna och 
logen Filip. Det är också härifrån de ledande personligheterna i den 
oppositionella nykterhetsradikala falangen kommer att hämtas. Däremot kom 
det att dröja innan någon godtemplare kom att sätta sin fot i stadsfullmäktige.  

 

Nykterhetsfolket i stadsfullmäktige 

 

Konsensus och konflikt i stadsfullmäktige 

1880-talets motsättningar i Filipstad hade sitt upphov i stridigheter mellan olika 
kommunala kotterier och om de ekonomiska medlens användande. Rektor 
Ahlqvist skaffade sig fiender genom att bl.a. påtala hur stadsfullmäktige utan 
betänkligheter kringgick villkoren för till staden skänkta donationer. Stadens 
styrelse präglades också vid den här tiden av större motsättningar i sakfrågor än 
vad man kanske kan tro. Lars Nilsson har nyligen i en översikt över det svenska 
kommunalstyret påpekat att städerna i själva verket präglades av motsättningar 
kring beslut och personval.339 Poängen här är att lyfta fram att förhållanden i 
stadsfullmäktige inte ska ses som ett mått på lokala motsättningar, däremot 
ingår de i kontexten för en lokal politisk kultur, i vilken framväxten av de 
politiska partierna måste sättas in. Inte minst när det gäller att signalera 
möjligheter och tillfällen för politiska aktörer utanför de styrande 
institutionerna.340      

   Konflikterna i stadsfullmäktige i Filipstad under 1900-talets början hade en 
tydlig ekonomisk prägel och det intryck man får när man läser Filipstads 
stadsfullmäktigeprotokoll är att ett stort antal ärenden avgjordes genom 
votering.341 I tabell 3 (nedan) har jag undersökt voteringsfrekvensen i Filipstad 
mellan åren 1900 till 1916 och det är tydligt att voteringarna ökade med åren. 

 

 

 

 

                                                 
338 Förteckningar och årsrapporter, Värmlands Blåbandförening. DI:1. Medlemsmatrikel 1890-1898. 
DI:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Karlstad. 
339 Nilsson & Forsell (Stockholm 2013), s. 153ff, 223-231. 
340 Tarrow (2003), s. 71f. 
341 På så sätt bekräftas den bild som Lars Nilsson påvisat. Nilson & Forsell (2013). 
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       Tabell 3: Antalet voteringar efter ärendetyp i Fili pstad stadsfullmäktige 1900-    
      1916. 

År Ärendetyper Totalt  
 

 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

  
Val 

Ekonomi Infrastruktur  Sociala        
frågor 

Skolfrågor Kultur 
& fritid 

Övrigt  

 

     4 

     1 

     2 

     2 

     3 

     3 

     1      

     4 

     6 

     4 

     5 

     2 

     5 

     5 

     1 

     3 

     7 

        

  0 

      

  1 

      

  0 

      

  0 

      

  2 

      

  0 

      

  1 

           

  1 

  0 

        3 

        0 

        0 

        0 

        1 

        1 

        0 

        2 

        4 

        2 

        2 

        0 

        3 

        0 

        0 

        1 

        2 

          1 

          0 

          0 

          0 

          0 

          0 

          0 

          0 

          2 

          1 

          2 

          0 

          0 

          1 

          0 

          0 

          1 

       0 

       0 

       2 

       0 

       0 

       1 

       0 

       0 

       0 

       0 

       1 

       1 

       1 

       3 

       1 

       2 

       3 

         0 

         0 

         0 

         0 

         0 

         0 

         0 

         0 

         0 

         0 

         0 

         0 

         0 

         1 

         0 

         0 

         0 

               

      0 

             

      0 

             

      0 

             

      0 

             

      0 

             

      0 

             

      0 

             

      0 

     0 

     0 

     0 

     2 

     0 

     1 

     0 

     1 

     0 

     1 

     0 

     0 

     1 

     0 

     0 

     0 

     1 

Totalt   5              21                    8                     15                    1                   1               7     58 

       Källa: Stadsfullmäktige i Filipstads protokoll 1900-1916. 
 
Man voterade mest kring ekonomiska och sociala frågor. I det sistnämnda fallet 
handlade det nästan uteslutande om utskänkningsfrågan. 

   Några nedslag ska här redovisas. I november 1900 voterade fullmäktige om 
inköp av en tomt med medel anslagna till en tvättbrygga. Förslaget bifölls med 
tio röster mot nio, där minoriteten röstade för ett förslag väckt av Alfred 
Andersson att återremittera till drätselkammaren att undersöka möjligheten att 
inköpa hela fastigheten.342 Vid samma tillfälle voterades det om inköp av mark 
för anläggandet av en gata. Förslaget bifölls med femton röster mot tre, som 
röstade för avslag. Drätselkammaren hade föreslagit att inköpa jorden och för 
inköpet anslå medel ur Sundqvistska fonden.343 Det voterades även om 
hundskatten, där fjorton röstade för en skatt på 10 kr per år medan fyra var 
emot.344 Hundskattefrågan kan tyckas vara en struntsak, men som Torkel 
Jansson påpekat utifrån sin studie av folkrörelsernas aktiviteter i Husby-
Rekarne, var frågan en viktig klassfråga vid denna tid. Hundskatten slog hårt 
mot småfolkets möjligheter att hålla sig med hundar.345 Ett annat exempel på 
voteringsfliten är från 1907, då länsman Alfred Andersson motionerade om att 
sälja skog tillhörande Forsmanska fonden. Beredningsutskottet avstyrkte 
förslaget. Men efter votering bifölls förslaget med tolv röster mot fem, som 
yrkade mot försäljning.346 Frågan handlade troligtvis om användningen av 

                                                 
342 Stadsfullmäktige i Filipstads protokoll 9/11 1900. 
343 Stadsfullmäktige i Filipstads protokoll 9/11 1900. Notera att det är samma fond som debatterades 
under 1880-talet och som skulle användas för att förbättra stadens fattigvård. 
344 Stadsfullmäktige i Filipstads protokoll 21/12 1900. 
345 Jansson (1982). 
346 Stadsfullmäktige i Filipstads protokoll 6/9 1907. 
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medlen av försäljningen. Till staden gjorda donationer hade också tidigare varit 
en källa till konflikter, där bråken handlat om medlens bestämda användande. 
Det är ett exempel på hur lokapolitiska frågor, i betydelsen hur stadens medel 
skulle fördelas, skapade motsättningar mellan olika grupper i fullmäktige. I 
grunden handlade stridigheterna om medlens användande om vem som skulle 
få del av desamma. Som vi minns från 1880-talet handlade striden om att 
använda donationsmedlen för sitt rätta ändamål, fattigvården, medan en annan 
uppfattning var att staden hade rätt att använda den efter behov. I slutändan var 
det frågan om hur man uppfattade vad som var det allmännas bästa.  

   Om antalet voteringar i stadsfullmäktige tas som en utgångspunkt, är det 
tydligt att konfliktnivån ökade från tidigt 1900-tal. Till detta kan läggas att valen 
till kommunala befattningar fr.o.m. 1907 också redovisas i röstsiffror. 
Sammantaget skulle detta tyda på att lokala frågor allt mer sällan löstes i 
konsensus. Det går däremot inte att belägga i vilken utsträckning dessa 
voteringar var uttryck för majoritets- och oppositionsgrupper i stadsfullmäktige. 
Däremot är det en indikation på att det fanns relativt fasta grupperingar i 
stadsfullmäktige som röstade samfälligt. Men det är å andra sidan svårt att leda i 
direkt bevis, eftersom det sällan framgår vem som avgav sin röst för vilket 
förslag vid den här tiden. Samtidigt har det i studien påvisats att stads-
fullmäktigeledamöter riskerade sitt omval, om man uppfattades som opålitlig i 
voteringarna.347  

 

Nykterhetsfrågan i stadsfullmäktige 

Tidigare forskning har pekat på att med folkrörelsernas medlemmars insteg i 
kommunerna ökade också antalet ärenden som kan klassificeras som sociala 
frågor.348 Det har redan påpekats att den moderna nykterhetsrörelsen som växte 
sig stark under 1880-talet inte enbart var en enfrågerörelse, utan också bar på 
ett mer allmänt reformprogram.349 Granskar man stadsfullmäktiges protokoll 
tycks dock nykterhetsfrågan i allmänhet ha varit relativt konfliktfri. Först sedan 
en lokal samarbetskommitté etablerats i staden 1890, blir frågan omstridd. 
Samma år samlade lokalkommittén in namnunderskrifter till en petition till 
stadsfullmäktige om krogarnas tidigarelagda stängningstid. Tanken var att 
petitionen skulle läggas fram av någon stadsfullmäktigeledamot.350 Ett offentligt 
nykterhetsmöte anordnades också för att tillkännage petitionen.351 Uppen-
barligen hade det funnits problem med att få namnunderskrifter till petitionen, 
för på lokalkommitténs möte drygt en vecka senare beslutade man att endast 

                                                 
347 Exemplet doktor Forsberg har anförts ovan, som misstänktes av Wärmlandsberg för att rösta med 
den radikale rektorn David Ahlqvist. Ett senare exempel är byggmästare N.J. Johansson, som i 
samband med det lokala vetots aktualitet förkastades av högern såsom varande ”nykterhetsfantast”.   
348 T.ex. Hedenskog (1973). Johansson (1974). Ahlberger (2001). 
349 Båtefalk (2000). Bengtsson (2011). 
350 Protokoll 12/3 1890, Lokalkommittén i Filipstad av Värmlands allmänna nykterhetsförbund. Vol. 1. 
Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Karlstad. 
351 Protokoll fört vid offentligt nykterhetsmöte 25/3 1890, Lokalkommittén i Filipstad av Värmlands 
allmänna nykterhetsförbund. Vol. 1. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Karlstad. 
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lokalkommitténs styrelses namnunderskrifter fick räcka. Orsaken uppges vara 
de praktiska och tidsmässiga bekymmer det skulle ha inneburit att få stadens 
nykterhetsvänner att skriva på.352 Detta säger en del om svårigheterna att 
mobilisera sympatisörerna inför kollektiva aktioner.353  

   En genomgång av stadsfullmäktigeprotokollen under perioden 1900-1920 ger 
vid handen att nykterhets- och utskänkningsfrågan var relativt okontroversiell 
fram till 1910. Voteringarna handlade vanligtvis om antalet utskänkningsställen 
och ibland under vilken tidsutsträckning rättigheterna skulle gälla. Ett exempel 
är en votering i juni 1902 om maltdrycksförsäljningen i staden. Med nio röster 
mot åtta beslutades det att det skulle finnas fyra utskänkningsställen, med 
rättigheter som löpte på tre år. Vidare ansåg man att det inte fanns skäl att 
föreskriva utskänkningsställenas lägen. Kyrkoherde B. G. Schröder lämnade 
dock sin reservation, eftersom han endast ville tillstyrka två utskänknings-
rättigheter.354 Det var inte helt ovanligt att präster och lärare intog en restriktiv 
inställning i frågan. Dels handlade det om att inskränka dryckenskapen bland 
arbetare, dels intog man en mer individualistisk syn på dryckenskapsproblemet 
jämfört med den moderna nykterhetsrörelsens kollektiva syn på problemet.355 
Intressant nog var nykterhetsfolkets särskilde representant i fullmäktige, 
byggmästare N. J. Johansson, påfallande tyst i frågan. Jag har inte funnit några 
belägg i protokollen för att han på något sätt, varken som motionär eller 
reservant, skulle ha verkat särskilt aktivt för nykterhetsfrämjandet under sin tid i 
stadsfullmäktige. Men samtidigt är det uppenbart att då frågan om det lokala 
vetot förs fram 1908, blev han en risk vilket ledde till att han inte återvaldes 
som ledamot.356 I stället är det med invalet av missionsvännen och 
bankdirektören Daniel Frankel 1903, som nykterhetsfrågan får en annan tyngd i 
stadsfullmäktige.357 Han för aktivt minoritetens talan i fullmäktige och är en 
flitig motionär. I augusti 1907 motionerar han t.ex. om inskränkningar i 
brännsvinshandeln, vilket remitterades till Beredningsutskottet.358 Nykterhets-
frågan skärper därefter motsättningarna i stadsfullmäktige. I samband med att 
frågan om stadshotellets utskänkning behandlas i fullmäktige 1907, protesterade 
minoritetsgruppen mot att ärendet skulle avgöras vid detta tillfälle då 
bordläggning hade yrkats.359 Frankel menade att ordföranden härigenom 
negligerat gällande arbetsordning. Vissa framgångar hade man eftersom vin- 

                                                 
352 Protokoll 31/3 1890, Lokalkommittén i Filipstad av Värmlands allmänna nykterhetsförbund. Vol. 1. 
Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Karlstad. 
353 En parallell kan dras till valdeltagandet till Folkriksdagarna 1893 och 1896, där 293 respektive 137 
deltog, i det sistnämnda en kvinna. En bok om Filipstad, s. 565. Valen till Folkriksdagarna baserades 
på lika rösträtt, där varje person över 21 år hade rösträtt. Torbjörn Vallinder visar på en allmän 
tillbakagång i intresset 1896. Vallinder (1962), s. 79-81, 156-170.  
354 Stadsfullmäktige i Filipstads protokoll 2/6 1902. 
355 För en diskussion mellan den äldre och nyare nykterhetsrörelsen, se t.ex. Båtefalk (2000). 
356 När frågan om stadsfullmäktige skulle göra ett uttalande angående lokalt veto, beslutade man på 
ordförandes rekommendation att inte göra något sådant. Stadsfullmäktige i Filipstads protokoll 22/12 
1908. 
357 Magistratens redogörelse över fyllnadsvalet efter garvaren Axel Andersson. Tjänstgöringstiden 
var till 1904 års utgång. Stadsfullmäktige i Filipstads protokoll 22/12 1903. 
358 Stadsfullmäktige i Filipstads handlingar protokoll 19/8 1907. 
359 Bakom yrkandet och följande reservationer står Frankel, Johansson, Pehrson och Carlstedt. 
Stadsfullmäktiges i Filipstads protokoll 6/9 1907. 
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och maltdryckshandeln i staden hade förbjudits. I augusti 1909 motionerade nio 
fullmäktigeledamöter att stadsfullmäktige skulle ansöka om förbudets 
upphävande hos Konungens befallningshavande. Majoriteten av under-
tecknarna var högermän och företrädare för stadens kommersiella intressen, 
bl.a. bryggerinäringen genom Nils Arvedsson.360 Motionen gick därefter till 
Beredningsutskottet som beslutade att ge bifall till motionens framställning, 
med motiveringen att det utfärdade förbudet saknade effektivitet då 
maltdrycker kunde erhållas från andra län och förbudet endast drabbade länets 
egen industri. Kronofogde Axel Hägg reserverade sig dock mot Berednings-
utskottets förslag: ”för såvidt det afsåge möjlighet för landtbefolkningen att från 
härvarande bryggeri erhålla maltdrycker”. I voteringen bifölls utskottets förslag 
med tio röster mot sex och Frankel reserverade sig mot beslutet.361  

    Frankel framstår som ledare för den nykterhetsopposition i fullmäktiges som 
blir synlig, under åren efter 1903. Visserligen hade oppositionen inte någon 
särskilt stark representation i fullmäktige före 1910. Åren 1901-1910 
representerades man av tre fullmäktigeledamöter: byggmästare Johansson, 
handlanden A. F. Pehrson och, från och med 1903, bankdirektör Daniel 
Frankel. Symptomatiskt var Pehrson och Frankel såväl missionsvänner som 
affärspartners. N. J. Johansson petades 1908 i samband med att frågan om 
lokalt veto aktualiserades, och Pehrson och Frankel kom att vara ensamma 
ledamöter till stadsfullmäktigevalet 1910. Även om det inte går att leda i bevis, 
så är det troligt att den minoritet som ständigt blir synlig i voteringarna i 
fullmäktige består av med den frisinnade oppositionen. Ett sådant antagande är 
rimligt, med tanke på att man i samtiden talar om ”stadsfullmäktiges minoritet”, 
som beteckning på de frisinnade nykterhetsvännerna. Det mönster som tidigare 
forskning av folkrörelserepresentanternas inflytande i fullmäktige visat, att dess 
företrädare till en början tilldelades uppdrag av mindre betydelse stämmer väl 
överens med vad som kan iakttas i Filipstads stadsfullmäktigesprotokoll. Det 
handlade om ledamotskap i Fattigvårdsstyrelsen och brandstodsbolaget. 1909 
förlorar dock Frankel omröstningen om valet som huvudman i Filipstads 
sparbank, vilket måste ses som en utmaning mot de maktägande i staden.362   

    

Bildandet av en frisinnad lokalavdelning 

 

De liberala organiserar sig 

Så långt har analysen i huvudsak ägnat sig åt lokala motsättningar och 
händelseutvecklingar. Det har noterats en försvagning bland stadens 

                                                 
360 Arvedsson var t.ex. disponent för bryggeribolaget, Aktiebolaget Svea, under åren 1900-1926. En 
bok om Filipstad, s. 381f. Övriga undertecknare var Gustaf Facht, V. W. Stenström, L. W. Bergström, 
Edward Andersson, Axel Gyberg, Anton Peterzon, August Lindberg och C. G. Håkansson.  
361 Stadsfullmäktige i Filipstads protokoll 3/8 1909. 
362 Stadsfullmäktige i Filipstads protokoll 22/12 1909. 
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oppositionella, mellan å ena sidan Melbourne och Filipstads Stads och Bergslags 
Tidning och nykterhetsfolket å den andra, samtidigt som de senare försvagades 
politiskt genom missionsvännernas lämnande av den lokala samarbets-
kommittén. Som analysen hittills visat var det inte enbart nationella händelser 
och omständigheter som påverkade lokala förhållanden. Förändringar i den 
nationella omgivningen formade, men bestämde inte, de lokala aktörernas 
handlingsmöjligheter. Lokala möjligheter och tillfällen formade minst lika 
mycket de lokalpolitiska aktörernas handlande.   

   Åren efter sekelskiftet 1900 var händelserika såväl nationellt som lokalt. Nya 
politiska möjligheter och tillfällen öppnade sig för politiska aktörer som tidigare 
haft svårt att göra sig gällande. Samtidigt som nationella rörelser gav upphov till 
lokal mobilisering, var det till syvende och sist de lokala förhållandena som 
formade möjligheterna att agera. Att Frisinnade landsföreningen hade bildats 1902 
innebar på många sätt att förutsättningarna för politisk mobilisering 
förändrades också på lokal nivå. Sådana externa ”resurser”, om än symboliska, 
spelade en inte oväsentlig roll för mobilisering. Kollektiva krav ökar nämligen 
när människor får tillgång till externa resurser för att undfly sin vanmakt och 
också finner möjligheter att utnyttja dem. En annan faktor av betydelse är att 
när institutionella öppningar görs tillgängliga uppstår ofta också sprickor bland 
eliter och det blir möjligt att finna nya allierade.363 Det är i ljuset av detta som 
bildandet av lokalavdelningen av Frisinnade landsföreningen ska förstås. Det 
handlar om vilka politiska möjligheter och tillfällen som öppnar sig, vilket i sin 
tur kan skapa incitament för en ny fas i mobiliseringen för att vinna makten i 
staden. Mot bakgrund av händelseutvecklingen i staden är det inte särskilt 
långsökt att betrakta bildandet av en lokalavdelning av Frisinnade 
landsföreningen, som ett försök att etablera nya mobiliseringsstrukturer, genom 
att bl.a. åberopa nya kollektiva identiteter.  

 

Lokala organisationssträvanden 

Man kan på goda grunder tala om förekomsten av ett ”nykterhetsparti” i de 
flesta av rikets städer omkring sekelskiftet 1900.364 Samtidigt hade det på många 
håll i landet, åtminstone i de större städerna, bildats liberala valmansföreningar 
under 1890-talet, bl.a. i Karlstad, för att skapa enighet kring främst 
riksdagskandidater. Under samma tid uppstod även s.k. permanenta 
valkommittéer, framför allt på landsbygden, för att organisera de liberala 
valmännen. Den här utvecklingen när det gällde riksdagsvalen får också sin 
parallell i lokalpolitiken. I Filipstad var det, som visats, nykterhetsvännerna som 
genom en lokalkommitté av länets nykterhetsförbund först skapade en verklig 
valorganisation i stadsfullmäktigevalet 1898. Samtidigt växer det också fram ett 
motstånd mot den allt mer tilltagande politiseringen, där missionsförsamlingens 

                                                 
363 Tarrow (2003), s. 71. 
364 Kjell Östberg menar t.ex. att nykterhetsrörelsen var det först och bäst organiserade politiska 
partiet i landet. Östberg (1990), s. 93 
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brytning med lokalkommittén måste ses som ett hårt slag. Å den andra sidan 
var inte heller förhållandet mellan nykterhetsvännerna och stadens ledande 
liberala organ, Filipstads Stads och Bergslags Tidning, särskilt gott. Oppositionen var 
splittrad.  

   Det skulle visa sig att initiativet togs av personer med anknytning till 
nykterhetsrörelsen. Inför stadsfullmäktigevalet 1904 sammankallades för första 
gången stadens frisinnade offentligt till ett valmöte för att utse kandidater till 
stundande val. Bakom inbjudan stod Gustaf Löfqvist och Herman Jansa.365 
Jansa var godtemplare, men en kort tid också verksam i ledningen för den 
nystartade Blåbandföreningen. Med detta möte får stadsfullmäktigevalen en 
annan karaktär i och med att valen från och med detta val kom att organiseras 
på samma sätt som riksdagsmannavalen. Särskilt intressant i kommunala 
sammanhang är att uppropet riktade sig till frisinnade, vilket är en tydlig 
koppling till den landsomfattande politiska samling som pågick. Uppropet 
riktade sig därmed till liberala valmän medan nykterhetsintresset som fråga 
tonades ned, trots att de båda organisatörerna var väl förankrade där.366 
Uppropet tyder på en omformulering av traditionella tolkningsramar, där den 
politiska inställningen i allmänhet kom att betonas. Det ska påpekas att termen 
”frisinnad” har en längre historia som en radikal beteckning, där såväl liberaler 
som socialdemokrater innefattades.367 Det är först med bildandet av Frisinnade 
Landsföreningen som termen kom att få en tydlig partipolitisk betydelse, men 
med en tydlig vänstermarkering.368 Termen ”frisinnad” innefattade de äldre 
symbolerna av ”småfolket”, ”sparsamhet” och allmänna reformer som ingick i 
den folkliga oppositionens traditionella tolkningsram. Den signalerade en 
vänstersamling, vilket också kunde innefatta socialdemokrater. Gräns-
dragningen till höger kom vanligtvis att handla om inställningen till 
utsträckningen av rösträtten, där vänsterliberaler var uttalat för en allmän 
rösträtt medan mer moderata liberaler betonade nödvändigheten av 
begränsande streck. Motsättningen mellan de båda falangerna hade funnits i 
rösträttsrörelsen och kom därmed att föras vidare in i Frisinnade lands-
föreningen. 

    Beteckningen ”frisinnade” kom dock att flytta fokus från nykterhetsfrågan 
och kontroverserna kring den, som fungerat splittrande. Tarrow har i detta 
sammanhang talat om det paradoxala i rörelsers symboliska politik: å ena sidan 

                                                 
365 Uppropet i Filipstads Stads och Bergslags Tidning 17/12 1904. 
366 Medlemsmatrikel 1902-1908, Värmlands Blåbandförening. DI:2. Föreningsarkivet i Värmland, 
Arkivcentrum Karlstad.  
367 Mauritz Hellberg skriver bl.a. till Henrik Hedlund om sitt missnöje kring bildandet av Frisinnade 
landsföreningen: ”Det frisinne (utom hos socialdemokraterna [min kursivering] är i vårt land så 
förgiftat af lantmannapolitiken, så hemfallet åt köpslagan och prut, att jag inte hyser någon 
förhoppning om att mötet i Stockholm skall våga visa vägen för en klar reformpolitik, till hvilken våra 
s.k. försummade lantmän behöfva uppfostras, utan tvärtom kommer att falla undan för alla möjliga 
opportunistiska hänsyn…”. Brev till henrik Hedlund från Mauritz Hellberg, 18/11 1901. Henrik 
Hedlunds brevsamling. Handskriftsavdelningen, Göteborgs universitetsbibliotek.   
368 Enligt Gösta Johansson valdes namnet ”frisinnad” som beteckning på den nationella 
valmansorganisationen som en kompromiss mellan moderata och radikaler, eftersom ”liberal” hade 
en alltför stark högerladdning. Johansson (1997), s. 10ff. Se även Hilson (2006), Åberg (2011). 
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utvecklas dynamiska symboler, vilka i sin tur utvecklar nya identiteter och 
åstadkommer förändring, å andra sidan erbjuder rörelser symboler som är 
familjära för människor och som är rotade i deras egen kultur. Det symboliska 
dilemmat för rörelser, menar han, återfinns i medierandet mellan ärvda symboler 
som är bekanta, men leder till passivitet, och nya som är elektrifierande, men 
kan vara allt för okända för att åstadkomma handling.369 Valet att i uppropet 
vända sig till stadens frisinnade kan tolkas som ett sätt att använda sig av en ny 
politisk symbolik för att ”elektrifiera” gamla koalitioner, men även locka nya 
potentiella allierade. Den gamla motsättningen mellan stadens nykterhetsvänner 
och ”borgarpartiet”, med Filipstads Stads och Bergslags Tidning i spetsen, kunde här 
finna en samlande symbol. Det står klart att det kring Melbourne fanns ett 
kotteri, som uppenbarligen stod utanför folkrörelsemiljön och med 
förankringar också bland element inom stadens höger.370 Uppropet kan ses som 
ett försök att skapa vad man inom partiforskningen kallat samhällelig 
representation371, som i det här aktuella fallet också kunde innefatta icke-
absolutistiska och mer moderata liberaler i kommunala sammanhang. Genom 
att också vända sig till valmännen i egenskap av enskilda i stället för som 
representanter för en förening, skapades också möjligheter för t.ex. 
missionsförsamlingens medlemmar att engagera sig. Kallelsen till valmötet 1904 
kan därför betraktas som ett försök att lösa de problem som hindrade stadens 
oppositionella från att agera samfälligt. I den meningen kan uppropet betraktas 
som en förberedelse för bildandet av en frisinnad lokalavdelning. 

   Därmed finns det alltså starkt fog för att betrakta bildandet av 
lokalavdelningen som en lösning på oenigheten om vilken strategi 
nykterhetsvännerna ska använda (motsättningen till de frikyrkliga) och som ett 
sätt att neutralisera nykterhetsfrågan som splittrande bland de liberala.  

   Men bildandet av en frisinnad lokalavdelning var inte enbart symbolisk, utan 
också i högsta grad något konkret. Inte minst handlade det om vilken typ av 
rörelseorganisation som var nödvändig för att åstadkomma framgångar. Sidney 
Tarrow har pekat ut tre typer av rörelseorganisationer att skilja mellan: 1) 
formella hierarkiska organisationer, 2) informella samlingar eller organisering i 
samband med mobilisering vid specifika tidpunkter, 3) länkande strukturer 
(connective structures) mellan ledare och anhängare, center och periferi, eller olika 
delar av rörelsesektorn.372 Den tredje aspekten innefattar strukturer som tillåter 
koordination och aggregering mellan rörelseorganisationer. Medan nykterhets-
vännernas lokalkommitté hade mer drag av den första, med en hierarkisk 
uppbyggnad där de ingående föreningarna snarare än individer representerades, 
kan valmötet 1904, och i förlängningen den frisinnade lokalavdelningen, ses 
som ett försök att skapa länkande strukturer mellan de olika oppositionella 
                                                 
369 Tarrow (2003), s. 106-107. 
370 Så utsågs t.ex. Melbourne till fyllnadskandidat på ett privat möte, där han i sin tidning uppmanade 
anhängarna att tala för gruppens lista på det utlysta frisinnade valmötet, som sammankallats av 
personer med tydliga kopplingar till nykterhetsrörelsen. Filipstads stads och bergslags tidning 17/12 
1904.  
371 Diamond & Gunther (2001). 
372 Tarrow (2003), s. 123f. 
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grupperna i staden. Det är ett led i att bygga upp mobiliseringsstrukturer igen. 
Att initiativet kommer från godtemplarna, där Herman Jansa hade sin starka 
förankring, är ganska naturligt med tanke på hur politiskt aktiv den lokala logen 
var vid denna tid. Ett belysande exempel är att logen Filips studiecirkel i april 
1905 inledde planeringen inför årets riksdagsmannaval, eftersom de personer 
som var utsedda att hålla i välläsning och deklamation inte var närvarande.373 
Den direkta anledningen till bildandet av en lokalavdelning av Frisinnade 
landsföreningen var dock uppenbart att högern bildat en lokalavdelning av 
Allmänna valmansförbundet inför riksdagsmannavalet 1905.374 Melbournes 
kommentar till bildandet är intressant, eftersom det tyder på att han inte har 
haft kännedom om planerna på att bilda en frisinnad lokalavdelning: 

Vänstern här kommer väl också till en mera politiskt anlagd sammanslutning, än de frireligiösa och 
nykterhetsföreningarna kunna utvecklas till. De hafva blott sina specialintressen att tillgodose, medan 
en politisk sammanslutning måste samlas omkring ett politiskt program? Inbjudning är snarast att 
vänta till bildande härstädes af en filial utaf Frisinnade landsföreningen som närmast har till mål att samla 
de verkliga – d.v.s. icke-socialistiske – framstegsmännen i landet till enigt och målmedvetet 
uppträdande vid val och andra tillfällen, då sådant uppträdande kan kännas såsom en medborgerlig 
plikt och en nödvändighet.375   

Det går inte att ta miste på Melbournes överraskning när uppropet om 
bildandet av en frisinnad lokalavdelning offentliggörs. Han uppgav att det hade 
varit på tal en tid om att bilda en frisinnad valmansförening, men att 
initiativtagarna skulle komma från detta håll tog tydligen Melbourne på sängen 
alldeles. Såsom varande regionens frisinnade språkrör samt en, åtminstone i 
egna ögon ska det visa sig, naturlig och självklar ledare för den radikala och 
liberala opinionen vore det naturligt att initiativet kom från Melbourne. Men så 
blev det alltså inte. I stället togs initiativet av en konkurrerande fraktion bland 
stadens frisinnade.376  

   Melbourne hade lång erfarenhet från den liberala rörelsen i landet, inte minst 
som aktiv inom rösträttsrörelsen. Han tillhörde också de som tidigt gick med 
som personligt ansluten medlem till Frisinnade landsföreningen, som bildades 
1902.377 Att nu initiativet till bildandet av en lokalavdelning kom från annat håll, 
ansåg han endast kunde tas som bevis på att tiden var mogen för politisk 
organisering av ortens frisinnade.378 Melbourne uppfattade det förmodligen 

                                                 
373 Studiecirkeln diskuterar riksdagsmannavalet under två på varandra följande möten i april. 
Protokoll 11/4 1905, 25/4 1905, Logen 189 Filip, Studiecirkeln. Vol. 1. Föreningsarkivet i Värmland, 
Arkivcentrum Karlstad.  
374 Upprop Filipstads Stads och Bergslags Tidning 1/7 1905. 
375 Filipstads Stads och Bergslags Tidning 4/7 1905. 
376 Se Panebiancos (1988) diskussion om konkurrerande eliter/fraktioner i partisammanhang. 
Berman (2006) diskuterar också fraktionsstridernas betydelse för den socialdemokratiska 
utvecklingen i Europa. Niklas Stenlås behandlar den svenska högern i bl.a. ”Kampen om högern: 
uppbyggnaden av Allmänna valmansförbundet 1904-1922”, i Nilsson, Torbjörn (2002), s. 49-82. 
Stenlås, Niklas Tre faser i ett politiskt partis historiska utveckling: organiserad och oorganiserad 
högerpolitik under ett sekel, Björk, Ragnar & Johansson, Alf W (red.), Samtidshistoria och politik. 
Vänbok till Karl Molin (Stockholm 2004), s. 391-407.  
377 Melbourne står antecknad som ansluten fr.o.m. 1901, Matrikelböcker över Frisinnade 
landsföreningens direkt anslutna medlemmar åren 1901-1906, D2:85. Frisinnade landsföreningens 
arkiv. Riksarkivet Stockholm. 
378 Filipstads Stads och Bergslags Tidning 6/7 1905. 
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som naturligt att han, såsom liberal tidningsman, skulle leda den liberala 
organiseringen.379 Att Melbourne inte var helt nöjd med att ha förlorat 
initiativet till lokavdelningens bildande, går att utläsa av ett svar till den 
konservativa tidningen Bergslagen där det framgår att Melbourne anser sig vara 
den som först kom på tanken om lokalföreningens bildande.380 Melbournes 
bitterhet blir förståelig om vi betänker initiativtagarens möjligheter att forma ett 
partis organisation och politik.381 

   Av den anledningen finns det skäl att mer i detalj studera vad som framkom 
på det konstituerade mötet, eftersom hur den nyfödda frisinnade lokal-
avdelningen kom att utformas också ger ledtrådar till förståelsen av den 
fortsatta utvecklingen. De grupper som får ett dominerande inflytande över ett 
parti i dess tidiga skede har också stora möjligheter att forma dess fortsatta 
existens.382 Det är i detaljerna vi kan se hur olika grupperingar positionerade sig 
och skaffade sig möjligheter att styra dagordningen. Det kan konstateras att 
lokalavdelningens konstituerande möte låg i händerna på nykterhetsvännerna. I 
tidningsreferatet från mötet var det uteslutande nykterhetsvänner som hade 
ordet. Mötet hölls på söndagskvällen den 9 juli i ordenshuset och med ett 80-tal 
närvarande. Herman Jansa öppnade mötet och utsågs till mötets ordförande. 
Logen Filips ordförande Carl Josefsson höll sedan ett anförande om ändamålet 
med frisinnade lokalföreningar och föredrog Frisinnade landsföreningens 
program. Mötet beslutade att bilda en lokalavdelning för staden, där alla 
frisinnade, oavsett om de kvalificerade sig för rösträtt till riksdag och kommun 
eller inte, kunde ansluta sig.383 Stadgarna antogs efter ett av Frisinnade 
landsföreningen uppgjort förslag. Här anges i den inledande paragrafen att 
föreningen hade som ”ändamål att vid politiska och kommunala val (så som val 
af riksdagsmän och stadsfullmäktige) till samfälldt arbete och uppträdande 
samla de inom föreningens område bosatta reformvänner, som gilla 
landsföreningens program, samt att genom upplysningsarbete söka väcka ett 
allmännare medborgerligt intresse för att sprida insikt i förekommande 
samhälleliga spörsmål”. Mötet valde till styrelseledamöter: Jansa, Melbourne 
(sammankallande), E. O. Palm, A. Eriksson, C. F. Sundqvist, A. Dixner och 
Carl Josefsson. Av det 80-tal åhörare som fanns där anslöt sig enligt uppgift ett 
femtiotal i direkt anslutning till mötet. Det uppges dock att lokalavdelningen vid 
tryckningen av artikeln hade uppemot ett hundratal medlemmar.384 Av de valda 

                                                 
379 I landsföreningens arkiv har jag endast hittat uppgifter om ett brev från Melbourne, daterat 30/7 
1902 (nr 85). Brevbok 1902-1903, Frisinnade landsföreningens arkiv. D2:85. Riksarkivet Stockholm. 
En genomgång av brevböckerna för åren 1902-1904 som finns bevarade i arkivet visar ringa kontakt 
med liberaler i Filipstad, jämfört med Skövde. Det finns endast ett brev (från Melbourne) registrerat 
med adress Filipstad, medan Skövde kan räkna tolv stycken!      
380 ”Breflåda” Filipstads Stads och Bergslags Tidning 11/7 1905. 
381 Panebianco (1988). Berman (2006). 
382 Panebianco (1988). 
383 Det framgår av referatet att beslutet att lokalavdelningen skulle stå öppen även för icke-
röstberättigade skedde på särskild förfrågan. Med andra ord var det inte helt självklart att organisera 
icke-röstberättigade. Häri ligger en skillnad gentemot valmansföreningar som oftast organiserade 
enbart röstberättigade till riksdagsmanna- och kommunala val. Det understryker ytterligare 
ambitionen att fylla funktionen av samhällelig representation.     
384 Filipstads Stads och Bergslags Tidning 11/7 1905. 
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styrelsemedlemmarna var det endast Melbourne som inte hade någon koppling 
till nykterhetsrörelsen. Samtidigt innebar den tillsatta styrelsen ett försök att ena 
de båda fraktionerna. Därför var det uteslutet att utelämna t.ex. Melbourne, 
som representant för stadens ”borgarparti”. Valet till styrelseposter visar också 
på en sådan tanke, där Melbourne utsågs till ordförande, Herman Jansa till vice 
ordförande och E.O. Palm till sekreterare och korrespondent.385 Det måste 
anses vara ett tecken på god vilja att lämna ordförandeposten åt Melbourne, 
med tanke på nykterhetsfolkets annars stora dominans. Men det var också 
nödvändigt med tanke på dennes ställning och som nyckelperson i kontakterna 
med personer och grupperingar utanför nykterhetsfolkets sfär. 

   Omständigheterna runt tillkomsten av den liberala lokalavdelningen är 
intressant av flera orsaker. För det första är det uppenbart att lokalavdelningen 
bildades som en reaktion på att Allmänna valmansförbundet organiserat en 
lokalavdelning i staden. Drygt en vecka senare bildades nämligen en frisinnad 
motsvarighet. Men det handlar inte enbart om en reaktion på de politiska 
meningsmotståndarnas schackdrag. Allt var fråga om tajming.  Istället ska 
bildandet av lokalavdelningen ses i ett längre perspektiv, där det frisinnade 
valmötet inför stadsfullmäktigevalet 1904 är ett tecken på att något delvis nytt 
är i utveckling vad gäller stadsfullmäktigevalen. Visserligen hade kandidaternas 
politiska inställning till samtidens samhällsfrågor även tidigare varit viktig. Här 
kan man påminna om de politiska stridigheterna under framför allt 1890-talets 
början som exempel. Men då var det tidningarna som organiserade valen, men 
nu läggs grunden i stället för organiserandet av stadsfullmäktigevalen av 
politiska sammanslutningar utanför tidningsredaktionerna. Man överförde 
också erfarenheter från riksdagsmannavalen men också från nykterhetsrörelsens 
kommunala mobiliseringar, till att också organisera stadsfullmäktigevalen. I den 
meningen var den frisinnade lokalavdelningen en produkt av lokalpolitiska 
erfarenheter snarare än ett ensidigt resultat av yttre impulser. I den meningen 
ska därför förhållandet mellan nationellt och lokalt snarare ses som en 
växelverkan, snarare än som ett enkelriktat impulsgivande från centrum till 
periferi.   

 

En ny syn på stadsfullmäktigevalen 

Den frisinnade lokalavdelningen stadgade ett samfällt agerande av de 
reformsinnade i de kommunala valen. Här fanns en skillnad från t.ex. de 
tidigare förekommande liberala valmansföreningarna, bl.a. den i 
Stockholm som Folke Lindberg studerat, som framför allt fokuserade på 
riksdagsmannavalen. Samtidigt var det också så att riksdagens Första 
kammares ledamöter utsågs av städerna, vilket skapade intresse från 

                                                 
385 Filipstads Stads och Bergslags Tidning 13/7 1905. Förutom Melbourne har jag inte lyckats hitta 
Sundqvist i någon medlemsmatrikel, varför det inte går att bedöma dennes relation till 
nykterhetsrörelsen. Jansa, Palm, Eriksson, Dixner och Josefsson var dock alla medlemmar i logen 
189 Filip. 
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partiernas sida för de kommunala valen. Att det skulle ha varit några 
sådana incitament som var drivande bakom bildandet av den frisinnade 
lokalavdelningen i Filipstad finns det inga belägg för. Snarare bör lokal-
avdelningens bildande ses som ett resultat av en längre tids motsättningar 
mellan olika politiska fraktioner i staden. De var politiska i den meningen 
att de oppositionella hävdade att kommunala frågor skulle betraktas i 
kollektiva termer, som berörande alla stadens invånare. Stadens intressen 
sammanföll inte längre endast med de röststarka grupperna. På så sätt 
kombinerades de båda sätt att politisera samhällssfärer, som Bielefeld-
gruppen identifierat.386 Att stora förändringar skett i synen på kommunen 
stärks inte minst av det faktum att alla politiska grupperingar i staden nu 
etablerar nationellt förankrade partiorganisationer. Att organisera de 
liberala krafterna i ett parti knutet till en landsorganisation blev 
nödvändigt, inte minst sedan högern påbörjat detta arbete. Politisk 
enighet på lokal nivå blev därför en nödvändighet på ett helt annat sätt än 
tidigare. Inte minst visas detta i att Frisinnade landsföreningen i sitt 
förslag till stadgar för lokalavdelningar, där man uppmanade till 
gemensamt politiskt agerande också i kommunalval. Det var därför flera 
faktorer som samverkade vid bildandet av lokalavdelningen.  

   En viktig faktor var att få kontroll över den lokala partiorganisationen, 
vilket de radikala nykterhetmännen gjorde genom sitt initiativ. Såsom en 
av stadens ledande politiska krafter försvagades nykterhetsvännerna på 
grund av inre splittring i synen på hur nykterhetssaken skulle främjas på 
bästa sätt. På grund av motsättningarna i lokalkommittén kring den 
politiska frågan, blir en lokalavdelning ett sätt att styra bort politiken från 
nykterhetsfrågan. Samtidigt innebär också tillkomsten av lokalavdelningen 
en möjlighet att samla olika intressen kring ett gemensamt program och 
på så vis skapa en samhällelig representation som folkrörelserna inte 
skulle kunna uppnå på egen hand.387 I verkligheten begränsades nykter-
hetsvännerna av att vara en intressegruppering, som på egen hand aldrig 
trovärdigt kunde påstå sig tala för en bredare opinion. Nykterhetsfrågan 
var i sammanhanget en politisk sakfråga, men för att samla bredare 
grupper till gemensamt handlande krävdes ett bredare program. I 
partifunktionstermer kan den frisinnade lokalavdelningen därför att 
betraktas som ytterligare ett steg i utvecklingen mot masspartiet, där 
framför allt funktionen att skapa en samhällelig representation var viktig, 
som också speglade den lokala avdelningens bas. Melbournes ordförande-

                                                 
386 Se kap. 1. 
387 Det motsvarar Diamond & Gunthers (2001) fjärde och femte partifunktion enligt deras schema. 
Tidigare har stadsfullmäktigevalen framför allt handlat om att ställa upp kandidater (första funktionen) 
och säkerställa deras inval, samt att underlätta ett aktivt deltagande i valprocessen (andra 
funktionen) samt i viss mån formulera sakfrågor (tredje funktionen). Funktionen av samhällelig 
representation och intresseaggregering har oftast fallit på nykterhetsintresset.   
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skap ska ses som ett sätt att länka de moderata liberalerna till 
lokalavdelningen, medan de frisinnades stora väljargrupper fanns bland 
folkrörelsernas medlemmar. Därav följde också ett dominerande inslag i 
styrelsen av representanter för nykterhetsfolket. Diamond & Gunthers 
har t.ex. betonat fackföreningarnas funktionella roll att socialisera in 
medlemmar i klassbaserade partier.388 En liknande roll spelade nykterhets-
loger och frikyrkoförsamlingar när det gällde de frisinnade. Fördelen som 
frisinnet, som samlande beteckning, tillhandahöll den bräckliga 
koalitionen var en tolkningsram som både kunde sammansmälta med 
äldre, traditionella värderingar samtidigt som den också gav en ny 
innebörd till kampen mot det styrande etablissemanget. På så sätt 
skapades möjligheter att bygga, men också återskapa, bredare politiska 
allianser. Men det kan redan här konstateras att den ambitionen kom att 
misslyckas. Den nya valorganisationen kom att färgas av den motsättning 
som tidigare präglat oppositionen i Filipstad. Man lyckades inte, av skäl 
som ska diskuteras i det följande, att skapa de mobiliseringsstrukturer som 
krävdes för att bryta de maktägandes dominans.  

 

Stadsfullmäktigevalen 1905 och 1906 

Den friktion som fanns mellan olika uppfattningar och grupperingar i den 
frisinnade lokalföreningen gav sig också till känna i det första 
stadsfullmäktigevalet, som lokalavdelningen engagerade sig i. I december 1905 
anordnades ett valmöte för att tillsätta stadsfullmäktige efter den avgångne 
ingenjör Almlöf. Stadens moderata lokalavdelning hade redan hållit ett valmöte 
och utsett en kandidat, major Schröder, vilket gjorde att den frisinnade 
styrelsens ordförande Melbourne hade ansett att mötet borde vara av mer 
allmän natur än ett partimöte. Mötet samlade omkring ett 50-tal närvarande. 
Invändningen mot Schröder var framför allt hans ålder (född 1839) samt att 
han var nyinflyttad till staden. Bankdirektör Daniel Frankel lanserade på mötet i 
stället en motkandidat, kronofogde Axel Hägg, som ansågs vara en ung kraft 
och väl förtrogen med samhällets förhållanden. Visserligen hade Schröder lång 
erfarenhet som kommunalman, hette det, men ”i hvilken riktning hans 
verksamhet såsom kommunalman gått, det är för flertalet okändt”. 
Invändningar mot Hägg om oro för att vara byråkratiskt lagd ansågs obefogat, 
vilket för övrigt gällde stadens övriga yngre tjänstemän. Efter Frankels 
anförande förekom ingen vidare diskussion, utan mötet uppställde Hägg som 
sin kandidat i stadsfullmäktigevalet. Melbourne avslutade mötet med att mana 
de närvarande att kraftigt verka för Hägg och söka intressera och påverka 
vänner och liktänkande inför valet.389  De frisinnades kandidat Hägg vann 
stadsfullmäktigevalet med 2 321 röster av 91 röstberättigade, medan Schröder 

                                                 
388 Diamond & Gunther (2001), s. 18. 
389 Filipstads Stads och Bergslags Tidning 7/12, 9/12, 12/12 1905. 
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samlade 2145 röster av 41 röstberättigade. Utslagsgivande var kvinnorna och 
framför allt F.K.P.R., vilka aktivt deltagit i valet för första gången.390 Valet som 
sådant är intressant eftersom en ny lokal konkurrent etablerat sig. Melbourne 
och hans tidning hade nämligen fått konkurrens av E. O. Palms Bergslagernas 
Nyheter, med en tydlig nykterhets- och vänsterprofil. Tidningen hade inför 
stadsfullmäktigevalet egentligen velat se en nykterhetsvänlig kandidat men att 
verka för en sådan ansågs ogynnsamt. Inför valet hade rykten också gått om att 
de moderata varit splittrade och man fruktade därför att de reaktionärt 
konservativa kring rådman Dahl skulle segra. Tidningen manade därför till 
uppslutning kring Axel Hägg i enighetens namn.391 Hägg var dock Melbournes 
och Filipstads Stads och Bergslags Tidnings kandidat. Här blottlades den motsättning 
som fanns bland stadens frisinnade och som kom att bli allt starkare under åren. 
Bergslagens Nyheter ansåg sig företräda den ”rena” vänstern och utpekade Hägg 
som de moderatas kandidat i kommande val. Tidningen markerade tydligt sin 
profil som frisinnad och som nykterhetsorgan. Den kom att bli det främsta 
språkröret för att sprida de idéer och värderingar som förespråkades av den 
nykterhetsvänliga fraktionen i staden. 

   Inför stadsfullmäktigevalet 1906, där hälften av ledamöterna skulle avgå, blev 
sprickan inom den frisinnade lokalavdelningen tydlig. Ett valmöte för 
medlemmarna anordnades, där en kandidatlista uppställdes. Mötet leddes av 
Carl Josefsson efter det att ordföranden Melbourne stått tillbaka, eftersom han 
själv stod inför återval. Mötet enades om att omvälja sex av de avgående 
namnen, samt fem nya. De sex som borde omväljas var stadsläkaren Nils 
Sandberg, Melbourne, Hägg, A. F. Pehrsson samt efter omröstning G Facht 
och Edward Andersson. Dr Öberg, som avsagt sig kandidatur, skulle uppvaktas 
av en delegation men vidhöll sin avsägelse.392 De fem nya namnen var 
verkmästaren Gustafsson, handlanden L. M. Nilsson, Carl Josefsson, verkstads-
arbetaren Anders Ludvig Eriksson och gårdsägaren A. J. Ekholm. Så långt allt 
väl. Viss oenighet kring kandidater hade gjort sig gällande, men föreningen var 
enig.393 Men inte så länge till. Bergslagernas Nyheter menade i en artikel om 
stadsfullmäktigevalet att valen tyvärr oftast var en angelägenhet för de 
välsituerade, som också gynnades av den graderade röstskalans orättvisa. Detta 
fick också konsekvenser för det kommunala styret: 

Bredvid de allt för få dugliga och klartänkande män, som finns där, sitta så många nollor att 
genomsnittskvaliteten härigenom väsentligt försämras. Naturligtvis är det svårt i ett litet samhälle som 
vårt att kunna uppleta idel dugliga för uppdraget väl skickade män, men sämre ställdt är det dock inte 
än man någon gång kunde gå utanför ’klubben’ vid valtillfällena. Men det är detta som det 

                                                 
390 Filipstads Stads och Bergslags Tidning (16/12 1905) noterar enbart att andelen kvinnliga röstande 
varit stort. Bergslagernas Nyheter (16/12 1905) ger lokalavdelningen av F.K.P.R. äran av att ha 
avgjort valet. I F.K.P.R.:s lokalavdelnings protokoll nämns dock inget om att föreningen varit aktiv i 
stadsfullmäktigevalet. Protokollsbok 1905-1916, Föreningen för kvinnans Politiska Rösträtt, 
lokavdelning Filipstad. Vol. 1. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Karlstad. 
391 Bergslagernas Nyheter 9/12 1905. 
392 Öberg var högerman och satt ordförande för den moderata valmansföreningen konstituerande 
möte. Filipstads Stads och Bergslags Tidning 19/8 1905.  
393 Filipstads Stads och Bergslags Tidning 15/12 1906. 
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maktbesittande storfyrksfåtalet sällan eller aldrig vill gå in på. Inom denna krets väljer man hälst 
anhöriga och vänner, hvars ja och nej påräknas i alla väder och hvart det bär.394 

Särskilt nykterhetsintresset motarbetades, hävdade tidningen. Det fanns en 
allians mellan penningen och spritintresset, ett intresse som motarbetade varje 
försök att bryta maktdominansen inom stadsfullmäktige.395 Palms anmärkningar 
på lokalavdelningens valmöte, som noterades av Melbourne, om vissa 
kandidater ska ses i det ljuset.396 Palm hade där gett negativa omdömen om flera 
kandidater. Bergslagernas Nyheter var på intet sätt heller nöjd med kandidatlistans 
utseende. Nils Sandberg och Axel Hägg ansågs intelligenta och borde därför 
kvarstå, menade man, likaså Öberg om han kunde förmås till omval. Melbourne 
uppgav man sig däremot vara något tveksam till, framför allt på grund av hans 
nykterhetsovänlighet. Hans frisinne var heller inte så vidsträckt, hette det. 
Däremot räknades han inte som en nolla:  

Han är en treflig tvärvigg som stångs bra, då han blir retad, och det händer allt ibland, att stötarna gå i 
riktning mot envåldsaspiranterna och partiintressena. Vi råda därför, om och en smula tveksamt, de 
frisinnade att upptaga hr Melbourne på sin lista; vi kunna annars få någon sämre.397 

Bergslagernas Nyheters första namn var i stället missionsvännen och handlaren A. 
F. Pehrsson, kring vilken man skulle samlas. Sedermera avsade sig dock 
handlaren Nilsson kandidaturen och istället uppställdes Bergskolans 
föreståndare dr. Knut Winge. Winge hade varit på tal redan under valmötet, då 
han påstods ha uppställts som kandidat av den kvinnliga rösträttsföreningen, 
vilket senare dementerades.398 Filipstads Stads och Bergslags Tidning annonserade 
visserligen det frisinnade valmötets vallista, men uppgav på ledarplats att 
tidningen inte förordade någon särskild lista. Istället rekommenderades väljarna 
att själva på sin lista uppföra dugliga och bäst skickade män att förvalta stadens 
intressen.399 Bergslagernas Nyheter däremot, om än tveksam till en del av de 
föreslagna kandidaterna, uppmanade varje frisinnad man och kvinna att ta med 
sig skattekvittot och rösta på de frisinnades lista.400 Melbourne och hans tidning 
agerade uppenbarligen i linje med sin uppfattning om att det avhållna mötet var 
allmänt till sin natur, medan Bergslagernas Nyheter mobiliserade kring 
kandidatlistan som en partilista.  Stadsfullmäktigevalet 1906 illustrerar på så sätt 
hur motsättningarna mellan Melbourne å ena sidan och nykterhetsvännerna å 
den andra kom att fördjupas. Den neutrala hållning som Melbourne uppvisade 
inför stadsfullmäktigevalet ingår i ett mönster av strategiska val att distansera sig 
till tidigare bundsförvanter i sökandet efter nya. På så sätt framstår han också 
som en motståndare mot partipolitiseringen av stadsfullmäktigevalen, samtidigt 
som han dessutom håller öppet för att arbeta genom den frisinnade 
lokalavdelningen.  
                                                 
394 Bergslagernas Nyheter 5/12 1906. 
395 Det är inte allt för långsökt att tänka sig att det är Melbourne som särskilt avses. Hans påstådda 
uppslutning kring högerns kandidat, just på grund av stadens intresse i alkoholförsäljningen, i 
riksdagsvalet 1899 var nog i färskt minne.     
396 Filipstads Stads och Bergslags Tidning 15/12 1906. 
397 Bergslagernas Nyheter 15/12 1906. 
398 Bergslagernas Nyheter 19/12 1906; Filipstads Stads och Bergslags Tidning 18/12 1906. 
399 Filipstads Stads och Bergslags Tidning 18/12 1906. 
400 Bergslagernas Nyheter 19/12 1906. 
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   Stadsfullmäktigevalet 1906 hade ett stort valdeltagande, enligt tidnings-
uppgifter. Över 45 procent av de röstberättigade infann sig på valdagen och 
antalet fullmakter översteg tidigare antal, enligt tidningarnas kommentarer. 
Även aktiebolag lär ha utnyttjat sin rösträtt, vilket betecknades som unikt. Valet 
innebar att högern deklarerades som vinnare och de avgående omvaldes. Av de 
nya namn som framförts kom ingen i närheten av att bli invald. Av 
oppositionen var det endast A. F. Pehrson som med ett betryggande röstetal 
återvaldes (6154 röster) som tredje namn.401 Även Melbourne hade uteslutits 
från stadsfullmäktige, vilket Bergslagens Nyheter uppgav berodde på att han i 
fullmäktige trampat ”rådmanspartiet” på ”liktornarna”.402 Melbourne själv 
ansåg att högern bedrivit en agitation mot hans person enkom för att peta 
honom, som straff för hans strävan efter att kommunalisera elektricitets-
verket.403 Melbourne kunde dock trösta sig med att stadsfullmäktige kvällen 
innan valt in honom i Drätselkammaren. Bergslagernas Nyheter ger till stor del 
Melbourne skulden för att vänstern förlorade valet. Man hävdar att han i sin 
tidning uppvisade feghet och ”ödmjuk-tjänare-taktik”. Han hade inte vågat stå 
upp för lokalavdelningens valsedel, av rädsla för att stöta sig med de som 
strukits i den avgående fullmäktigegruppen och högern. Att förkasta listan 
kunde tidningen heller inte, menade artikelförfattaren: ”… tidningen förklarade 
öppet att hon ställde sig utanför politiken och uppmanade enhvar att rösta efter 
gottfinnande! Det är verkligen höjden af ryggradslöshet.”404  

   Melbournes avståndstagande från stadsfullmäktigevalet som en fråga om 
partival, ställde honom i motsättning till Bergslagernas Nyheter. Anklagelserna mot 
honom handlade om att han i sin tidning inte uttalat sitt stöd för 
lokalavdelningens kandidatlista. Själv besvarade han anklagelserna med att 
tillkännage att: 

… vår tidnings hållning i ena eller andra frågan lika litet dirigeras af några föreningsbeslut som af 
andra tidningars ohemula anfall. Om vi själfva finna en sak eller en person värda att rekommendera, 
då lämna vi vår rekommendation; i motsatt fall icke. Vi taga icke order vare sig af enskilda eller af 
församlingar, hvilket nog utgör en grundväsentlig skillnad emellan Fil. Tidn. och allt hvad reptilblad 
heter.405 

Melbournes deklaration om tidningens opartiskhet och det faktum att han 
röstats in i Drätselkammaren togs av Bergslagernas Nyheter som intäkt för 
fraternisering med högern.406 Doktor Sandbergs tal på kvällen efter valet, där 
Melbournes inval i drätselkammaren lyckönskades, visar också att Melbourne 
hade stöd bland etablerade kretsar i stadens styrelse.  I det här fallet spelade de 
långvariga motsättningarna mellan Melbourne och nykterhetsfolket en väsentlig 

                                                 
401 Filipstads Stads och Bergslags Tidning 22/12 1906. 
402 Här avses rådman G. Dahl, som var högerns starke man i Filipstad. Han valdes bl.a. till 
styrelseordförande i Moderata valmansföreningen. Filipstads Stads och Bergslags Tidning 19/8 
1905.  
403 Bergslagernas Nyheter 22/12 1906; Filipstads Stads och Bergslags Tidning 22/12 1906. Enligt 
Melbourne skulle det handla om en hämnd för hans motion om att kommunalisera 
Elektricitetsbolaget. Frågan kommer att behandlas närmare nedan.  
404 Bergslagernas Nyheter 22/12 1906. 
405 Filipstads Stads och Bergslags Tidning 15/12 1906. 
406 Filipstads Stads och Bergslags Tidning 22/12 1906. 
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roll för hans omorientering. Tidningsdebatten till följd av stadsfullmäktigevalet 
visar på motsättningar när det gällde partifunktioner. Melbourne själv ställer sig 
och sin tidning ovanför partierna, såväl till högern kring rådman Dahl som i 
förhållande till sina frisinnade fränder. Debatten handlade i huvudsak om 
förhållandet till partiväsendet, där å ena sidan elitpartiernas begränsade politiska 
funktioner ställdes mot masspartiets integrering av pressen. Samtidigt var detta 
inte någon ny motsättning mellan Melbourne och nykterhetsfolket. I stället bör 
konflikten undersökas ur en annan synvinkel, för att förklara Melbournes 
agerande. Sidney Tarrow har påpekat att framträdandet av inflytelserika 
potentiella allierade är en nyckelfaktor som skapar politiska möjligheter för 
aktörer att agera.407 Att Melbourne hade en krets kring sig, som bl.a. fick 
honom invald 1904, har redan visats. Samtidigt finns här en annan dimension 
som bottnar i en motsättning mellan olika synsätt på det kommunalas relation 
till politiken. För att bena ut den frågan måste Melbournes agerande som 
stadsfullmäktige undersökas. Frågan om stadens övertagande av elektricitets-
verket var Melbournes hjärtefråga och genom den kan vi söka förklaringar 
bakom såväl hans som motståndarnas ageranden.  

 

Melbourne, sparsamheten och intressepolitiken 

Sparsamhet med stadens medel var ett honnörsord vid den här tiden. Samtidigt 
hade begreppet ”sparsamhet” en politisk laddning, eftersom reformvänner och 
andra som sade sig företräda det s.k. småfolket under lång tid använt det som 
en samlande symbol för de olika grupper man försökte ena. Tanken var att 
utgifterna skulle hållas nere för att bespara vanligt folk höjda skatter. Den 
expansiva staten och kommunen tillhörde en annan tidsålder, också för flertalet 
frisinnade. Samtidigt ingick anläggandet av infrastruktur och andra nyttigheter i 
det liberala programmet om industrialisering och modernisering, som också 
kom att klädas i moraliska, och därmed också sociala, kategorier.408 Frågor som 
t.ex. elektrifieringsfrågan i de svenska städerna måste därför sättas in i en större 
omvandlingskontext, där såväl ett yttre tryck som inre drivkrafter tvingade fram 
ställningstaganden från städernas styrande, med avgörande betydelse för 
framtiden.409 Historikern Pia Lindberg har exempelvis för Västerås beskrivit 
framväxten av en lokal elit under slutet av 1800-talet, bestående av lokala 
politiker och näringslivsrepresentanter, som kring gemensamma målsättningar 
möjliggjorde stadens industriella utveckling.410 Lindberg studerar aktörerna som 
huvudsakligen orienterade mot tre typer av intressen; samhällsorienterat, 

                                                 
407 Tarrow (2003), s. 79. 
408 Se t.ex. Gunn, Simon, The Public Culture of the Victorian Middle Class. Ritual and Authority in the 
English Industrial City 1840-1914 (Manchester & New York 2007). 
409 Historikern Eva Jakobsson har talat om framväxten av ett ”svenskt system”, som kännetecknades 
av en intim samverkan mellan stat och kommuner när det gäller elförsörjningen. Samtidigt betonar 
hon dock att detta inte var en konfliktlös utveckling. Jakobsson (1996), s. 53-103. För en lokal studie 
av elektrifieringsprocessen som betonar lokala eliters betydelse, se Lindberg, Pia, Kampen om 
ASEA. Lokal stat och industrialisering. Arboga och Västerås 1875-1900 (Örebro 2008). 
410 Lindberg (2008), s. 250-261. 
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kapitalorienterat och brukarorienterat.411 Jag kommer i det följande att delvis 
utgå från Lindbergs tre intressetyper i min diskussion om konflikterna om 
elverket i Filipstad. Analysen kan kasta ljus över den kamp som stod mellan 
olika tolkningsramar inom liberalismen vid den här tiden, och som här 
exemplifieras genom Melbourne och ortens nykterhetsfolk. 

 

Sparsamhetsidealet 

Den kollektiva syn på kommunens uppgifter som växer fram under sent 1800-
tal, innebar att ekonomiska satsningar kläddes i kollektiva termer om 
kommunens och ”samhällets bästa”, vilket motiverades av kommunallagens 
skrivningar om ”gemensamma ordnings och hushållningsangelägenheter”.412 
Det var en ny innebörd som inbegrep alla kommunens invånare och inte som 
tidigare enbart handels- och företagsintressen. Samtidigt vidhölls ett 
sparsamhetsideal som harmoniserades med den kollektiva synen. Samhälls-
nyttiga satsningar såsom på fattigvården och skolundervisningen var två frågor 
som fördes fram av sparsamhetsvänliga reformvänner vid denna tid. Däremot 
såg man gärna besparingar när det gällde den kommunala byråkratin. T.ex. 
ansåg 1906 Filipstads Stads och Bergslags Tidning, apropå den obesatta illiterate 
rådmansbefattningen (bisittare i rådhusrätten), att här kunde man gott spara in 
eftersom det redan fanns tre.413 I samma anda motionerade Frankel, Hägg, Olof 
Petersson, Alfred Andersson, A. F. Pehrson och N. J. Henriksson om att 
ersätta stadsingenjörsbefattningen, som blivit ledig, med en ”praktiskt” duglig 
stadsbyggmästare. Stadsfullmäktige beslutade att tillsätta en kommitté för att 
utreda frågan, som kom att ledas av Melbourne. Vidare skulle drätselkammaren 
avstå från att kungöra den lediga tjänsten som stadsingenjör.414 Sparsamhets-
frågan var därför kontroversiell, eftersom man ifrågasatte traditionella 
befattningar och förespråkade en hög grad av rationalitet som inte alla 
kommunalmän delade. Sparsamhetsidealet var en i högsta grad trögrörlig 
värdering. Idéhistorikern Ulla Ekström von Essen har i sin avhandling om 
socialdemokratisk kommunpolitik visat på vilken kraftinsats partiet tvingades 
sätta in för att övertyga partiets kommunalmän om fördelarna med ett 
kommunalt övertagande av bostadsfrågan efter andra världskriget.415 Samtidigt 
innebar sparsamhetskravet också att intressen som tidigare ofta gynnats av det 
kommunala ifrågasattes. Frågan om elektricitetsverkets kommunalisering 
belyser detta.  

   

 

                                                 
411 Lindberg (2008). 
412 Kaijser (1962). 
413 Filipstads Stads och Bergslags Tidning 8/5 1906. 
414 Stadsfullmäktige i Filipstads protokoll 25/2 1910.  
415 Ekström von Essen (2003). Se även Östberg (1996) för lokala exemplifieringar.  
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Frågan om kommunal elförsörjning  

I det äldsta kommunala program (1910) som återfinns i Värmlands Frisinnades 
länskommittés arkiv416, framgår det att belysningens ordnande för alla 
samhällsmedborgare var ett liberalt krav. På många håll i landet pågick också en 
process där kommunens elförsörjning lades under kommunal förvaltning. 
Kommunaliseringen av elektricitetsverket i Filipstad kom att bli en hjärtefråga 
för Filipstads Stads och Bergslags Tidnings redaktör Frans Melbourne. Frågan är 
också intressant ur en annan synvinkel. Melbourne kom att inte omväljas till 
stadsfullmäktige 1906 och både han och vänsteropinionen i allmänhet 
uppfattade att det hade att göra med Melbournes motion om kommunalisering. 
Melbourne själv anklagade i sin tidning ”högerkrafter” med intressen i 
bolaget.417 Bergslagernas Nyheter menade att Melbourne genom motionen stött sig 
med kretsen kring rådman Dahl (se ovan). Trots detta valdes han in i 
drätselkammaren, vilket visar att han hade vänner i fullmäktige.418 Det är i 
samband med den här perioden som Melbourne framhåller att det finns en ny 
höger som det går att samarbeta med. Han propagerar också själv under 
valrörelsen 1907 för säkerställandet av disponent Nils Arvedssons återval, som 
tillsammans med Melbourne var en drivande kraft i frågan.419 Arvedsson var en 
representant för industrin, som disponent för Sveabryggeriet. Därför är frågan 
intressant att granska som ett exempel på hur olika fraktioner och intressen 
samverkade i stadsfullmäktige. Men också hur nya allianser kunde formeras.  

   Motionen lades fram i februari 1906. Melbourne lät också publicera den i sin 
tidning och jag kommer här att referera till den versionen.420 Bakgrunden till 
motionen uppges vara att det under många år, med tilltagande styrka, hade 
klagats på belysningens beskaffenhet i staden samt över kostnaden. Melbourne 
påpekade att saken varit uppe i stadsfullmäktige tidigare utan att mycket gjorts, 
även om gatubelysningen förbättrats något. Melbourne attackerade 
stadsfullmäktige och de styrande intressen som uppgavs finnas där: 

Jag vill icke här anföra de sannolikhetsskäl, som af allmänheten vanligen tros vara bestämmande för 
att allt fortfarande fått vara nästan sådant, som det af ålder varit, åtminstone med afseende på prisen; 
de skälen äro nämligen icke smickrande för dem, som satts att förvalta samhällets angelägenheter.421 

Melbourne menade att det nuvarande bolaget enbart tagit hänsyn till 
aktieägarnas intressen, samtidigt som man dragit nytta av den billiga vattenkraft 
som erhållits genom förmånliga arrenden och köp av stadens mark. Läget var 

                                                 
416 ”Valupprop” 1910, Värmlands Frisinnade Länskommitté. Vol. 1. Föreningsarkivet i Värmland, 
Arkivcentrum Karlstad. Det mesta tyder på att det var ett lokalt program, framtaget inför 
stadsfullmäktigevalen i Karlstad samma år. 
417 Se Melbournes kommentarer i Filipstads Stads och Bergslags Tidning 18/12 1906, 22/12 1906, 
samt ”Allmänhetens afdelning” 22/12 1906. Elektricitetsbolagets styrelse besvarar anklagelserna 
”Allmänhetens afdelning” 27/12 1906.  
418 Melbourne anför själv i sin tidning det tal som stadsfullmäktiges dåvarande ordförande Nils 
Sandberg hållit inför avgående stadsfullmäktige, där särskilt Melbournes uteslutning beklagats. 
Filipstads Stads och Bergslags Tidning 22/12 1906.  
419 Filipstads Stads och Bergslags Tidning 15/12, 17/12 1908. 
420 Filipstads Stads och Bergslags Tidning 13/2 1906. 
421 Ibid. 
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också annorlunda mot förr, då man nu diskuterat möjligheten att överföra 
elektrisk energi på längre avstånd. Kraftkällorna hade därmed fått en 
underordnad betydelse, såvida de inte förs över i stadens ägo, hävdade 
Melbourne. Huvudargumentet var att endast med staden som ensam ägare, 
kunde det garanteras att belysningen ordnades på bästa och billigaste sätt, samt 
att samhällets medlemmar därigenom gavs möjlighet att i största möjliga 
utsträckning dra fördel av billig och bra belysning, samt billig elektrisk kraft. 
Frågan framställdes också som ett ödesval för staden: 

I stadens hand och ägo borde det elektriska verket naturligtvis icke göras till en lukrativ affär för 
ägaren, utan all omtanke ägnas åt att ställa tarifferna så, att staden finge drift- samt underhålls- och 
amorteringskostnaderna fullt betäckta, medan alla därmed förenliga lindringar, som kunde beredas de 
enskilde, också komme dessa till del för höjande af den allmänna trefnaden och ekonomien samt för 
beredande af största lätthet för industrien, både den större och den mindre, samt det egentliga 
hantverkeriet att inrätta sig fullt tidsenligt i vår stad och sålunda trifvas här och bidraga till samhällets 
utveckling. Ännu är tid att vidtaga denna betydelsefulla reform. Men tiden måste nog utnyttjas och 
frågan afgöras snart, om det inte inom kort skall heta: f ö r s e n t.422  

Melbourne ville därför att stadsfullmäktige dels skulle tillsätta en kommitté för 
utredandet av på vilka villkor och vid vilken tidpunkt övertagandet borde ske, 
dels instruera drätselkammaren att tills vidare inte förnya kontraktet med det 
nuvarande elektricitetsbolaget. Den kommitté som borde utses skulle helst 
bestå av fem personer, varav två representanter för delägarna i bolaget. 
Melbourne redogjorde också för den diskussion som motionen föranlett i 
stadsfullmäktige. Stationsinspektör Axel Gyberg, som också varit den drivande 
kraften bakom tillkomsten av ett elektricitetsverk i staden423, hade talat till 
bolagets försvar, men inte helt avfärdat ett övertagande. Bankdirektör Frankel 
och Edward Andersson instämde båda med motionens syfte och Frankel 
bemötte även Gybergs anförande. Ärendet kom att remitteras till en 
femmannakommitté, där Melbourne, Gyberg, Frankel, Andersson och Nils 
Arvedsson ingick.  Melbourne utsågs till sammankallande och kommittén 
bemyndigades att kalla in en opartisk sakkunnig.424 Det är uppenbart att 
Melbourne åberopar ett samhälls- och brukarintresse mot ett kapitalorienterat 
ägarintresse, förankrat i stadens äldre etablissemang.425     

   Frågan kom dock att dra ut på tiden. I april 1907 ville elektricitetsbolagets 
styrelse att staden skulle förlänga kontrakten med bolaget antingen till 1 januari 
1917. Där till erbjöd man staden att överta bolagets fasta och lösa egendom vid 
kontraktens utlöpande.426 Den tillsatta femmannakommittén kom med ett 
utlåtande i maj 1907. Då hade Gyberg ersatts av kronofogde Hägg i kommittén 
och A. F. Pehrson utsetts till suppleant. I kommitténs utlåtande kan man läsa 
att kommittén tillstyrkte stadens övertagande av elektricitetsverket, under 
förutsättning att det skedde på för staden gynnsamma villkor.  Kommittén hade 

                                                 
422 Filipstads Stads och Bergslags Tidning 13/2 1906. 
423 En bok om Filipstad s. 634f. 
424Filipstads Stads och Bergslags tidning 13/2 1906. 
425 Lindberg 2008, s. 245ff.  
426 ”Utlåtande af Kommittén för Elektricitetsverkets kommunalisering” 29 maj 1907. Stadsfullmäktige i 
Filipstads handlingar. 
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sänt en skrivelse till bolagets styrelse där den ombads att uttala sig om när ett 
överlåtande kunde ske, förfrågan hade avvisats med motiveringen att det ålåg 
kommittén att besluta, utifrån det material och de uppgifter som bolagets 
disponent Gyberg tillhandahållit. Kommittén uppfattade därmed bolagets svar 
som ett avböjande om förhandlingar. Kommittén beslutade sig därför att 
undersöka möjligheterna att skaffa elkraft på annat håll till dess kontrakten 
utlöpt.427 Kommittén konstaterade att saken nu kommit i ett annat läge, med 
bolagsstyrelsens skrivelse. Man ville dock ha ett förtydligande av vad som 
avsågs med att till staden överlåta sin lösa och fasta egendom vid kontraktens 
utlöpande, då ett första kontrakt skulle utlöpa innevarande år. En skrivelse från 
bolagsstyrelsen hade bekräftat att man var villig att överlåta bolaget till staden, 
om stadsfullmäktige inte förnyade kontraktet för innevarande år. Då skulle, om 
aktieägarna godkände styrelsens förslag på bolagsstämman, samtliga kontrakt 
samt bolagets övriga egendom överlåtas.428 Kommittén föreslog att stads-
fullmäktige inte förnyade kontrakten med bolaget, utan skulle ta ”brygghuset” 
samt vattenrätten som löpte ut innevarande år under egen disposition för att 
utnyttja den senare, till dess att all vattenrätt hade återkommit i stadens ägo. 
Slutligen ville man att stadsfullmäktige förklarade sig villiga att redan till 
innevarande år överta bolagets fasta och lösa egendom samt att, om bolaget inte 
gick med på detta, ge drätselkammaren i uppdrag att skaffa belysning på annat 
håll till dess att staden hade egen vattenkraft och elektrisk station.429 

   Elektricitetsverket kom att övergå i stadens ägo under 1907. I december 
beslutades det hur elektricitetsverket skulle förvaltas. Melbourne var dock inte 
nöjd med stadsfullmäktiges beslut att tillsätta en styrelse för bolaget, utan ville 
istället lägga elektricitetsbolaget under drätselkammarens förvaltning.430 
Melbourne var djupt engagerad i frågan, bl.a. skrev han en artikel där han 
ondgjorde sig över den tillsatta styrelsens slöseri med stadens medel för inköp 
och installering av ett gammalt elverk som drevs på ånga. Melbourne, som satt i 
drätselkammaren, vederlade i artikeln bolagsstyrelsens beräkningar samt 
underströk att den föreslagna anläggningen inom några år skulle bli värdelös.431 
Det blev till följd av Melbournes skriverier en häftig debatt i stadsfullmäktige, 
där Elektricitetsverkets styrelse, som bestod av Axel Hägg, Hjalmar Dahl och 
Edward Andersson, framställde sig som förföljda och skandaliserade av 
drätselkammaren, det vill säga Melbourne.432 Efter votering med tolv röster mot 
fem beslutades det att låta frågan om inköp av ett nytt verk avgöras av 
Elektriska prövningsanstalten i Stockholm.433 En av Melbournes med-
kommittenter var bryggeriägaren Nils Arvedsson, som också motionerat om att 

                                                 
427 ”Utlåtande af kommittén…”, s. 2. 
428 ”Utlåtande af kommittén…”, s. 3. 
429 ”Utlåtande af kommittén…”, s. 5-6. 
430 Melbourne och Arvedsson lämnar en skriftlig reservation till kommitténs förslag att inrätta en 
styrelse för elektricitetsbolaget. Stadsfullmäktige i Filipstads protokoll 12/12 1907, reservation, § 152. 
431 ”En lifsfråga för stadens elektricitetsverk”, Filipstads Stads och Bergslags Tidning 29/8 1908. För 
skriftväxlingen mellan styrelsen och drätselkammaren i denna fråga, se Stadsfullmäktige i Filipstads 
protokoll 31/8 1908. 
432  Filipstads Stads och Bergslags Tidning 1/9 1908. 
433  Stadsfullmäktige i Filipstads protokoll 31/8 1908. 
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elektricitetsverkets förvaltning borde läggas under drätselkammaren, alternativt 
att drätselkammarens ordförande blev självskriven ordförande i Elektricitets-
verkets styrelse.434 Motsättningen mellan bolagets styrelse och drätselkammaren 
framträder i voteringarna, där en majoritet stod på styrelsens sida och 
minoriteten stödde drätselkammaren.435 Att vi här kan notera en konflikt mellan 
olika intressen, men också en politisk dimension, antyds av kommitténs 
sammansättning efter Gybergs avgång i maj 1907. Den dominerades då av 
frisinnade och meningsfränder till Melbourne.436 Men den styrelse som senare 
tillsattes av fullmäktige för att förvalta elektricitetsverket kom däremot att 
domineras av högermän med rådman Georg Dahl i spetsen, som hade 
försänkningar i det äldre bolaget. Melbournes vilja kom dock att segra ifråga om 
förnyelsen av verket, eftersom prövningsanstalten i Stockholm bestyrkte 
drätselkammarens förslag.437 Likaså beslutade stadsfullmäktige att drätsel-
kammarens ordförande skulle vara självskriven ordförande i styrelsen.438 Frågan 
löstes alltså med en slags kompromiss, framlagd av Melbournes allierade 
Arvedsson. 

   Kommunaliseringen av elektricitetsverket hade en politisk dimension i den 
meningen att frågan handlade om att sänka priset på el, till förmån för 
invånarnas behov men även för framtida industriella etableringar. Stadens 
styrande hade låtit bolaget få köpa och arrendera mark och vattenrätter billigt, 
samtidigt som staden och dess invånare hade fått betala dyrt för elektriciteten, 
hävdade Melbourne. Utifrån Lindbergs diskussion om olika aktörers intresse-
motivation, så är det tydligt att det här har skett en förskjutning från ett tidigare 
dominerat kapitalintresse, mot ett samhällsorienterat och brukarinriktat intresse 
som motiv för Melbournes motion. Konflikten mellan Melbourne och det så 
kallade ”rådmanspartiet” kring Georg Dahl handlade om detta. Melbournes 
kommentarer om den ”nya” respektive ”gamla” högern speglar en omtolkning 
av kommunalpolitiska allianser, där Georg Dahl stod för den ämbetsmanna-
dominerande högern och en ny höger, förkroppsligad av industrimän som 
bryggeriägaren Nils Arvedsson. Den fortsatta ”skandaliseringen” av den tillsatta 
styrelsen kan också tolkas in i denna intressemotsättning, där Melbourne krävde 
drätselkammarens inflytande över det nya elektricitetsbolaget. Lösningen blev 
dock en slags kompromiss där de olika intressena jämkades samman, men där 
de gamla bolagsintressenas inflytande kraftigt beskars.439  

 

                                                 
434 Stadsfullmäktige i Filipstads protokoll 27/11 1908. 
435 T.ex. Stadsfullmäktige i Filipstads protokoll 12/12 1907, protokoll 5/11 1908.  
436 Frankel och suppleanten Pehrson var båda frisinnade, Arvedsson får anses tillhöra Melbournes 
krets, medan Edward Anderssons invaldes som högerkandidat 1910. Andersson instämde dock med 
Melbournes motion, som vi sett.    
437 Stadsfullmäktige i Filipstads protokoll 13/10 1908, 27/11 1908. 
438 Stadsfullmäktige i Filipstads protokoll 22/12 1908. 
439 Lindberg noterar att man i Västerås inte kan urskilja något särskilt intresse som dominerande över 
de olika aktörerna. Här representerade man olika intressen samtidigt. Problemet för Arboga, som är 
exempel på en stad där industrialiseringen misslyckades, var att kapitalorienterade intressen kom i 
konflikt med samhällsorienterade intressen, som inte kunde överbryggas.  Lindberg (2008), s. 245-
249. 
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De frisinnade och elektricitetsfrågan 

Melbournes inval i drätselkammaren säkrade enligt den tolkning som framlagts 
här att frågan om kommunens övertagande av elverket kunde drivas vidare, 
trots att de gamla bolagsintressena lyckades få honom utesluten ur 
stadsfullmäktige. Det som möjliggjorde detta tycks ha varit en förekomst av en 
”progressiv koalition”, bestående av frisinnade och företrädare för 
industriintressen inom högern. Man ställer sig därför frågan varför Bergslagernas 
Nyheter attackerade Melbourne politiskt. Melbournes strävan hade ju uppen-
barligen stöd av övriga frisinnade i stadsfullmäktige.    

   Den tolkning som synes vara rimlig är att kompromisser och nya allianser 
mellan olika intressen och partier riskerade att lösa upp de gamla allianserna i 
staden. Melbournes ifrågasättande av etablerade lokalpolitiska tolkningsramar, 
där en kommunal vänster stod mot en kommunal höger, tolkades av de som 
ansåg att deras sak främjades av en polariserad kommunalpolitik som ett 
allvarligt hot. Den transformativa tolkningsram som Melbourne tillhandahöll 
betonade samverkan och samförstånd med högerelement för stadens 
utveckling, vilket riskerade att lösa upp de gamla konfliktlinjerna och hotade 
därför den kollektiva identitet som vänstern under många år odlat. När det blir 
oklart vilka motståndarna är, minskar också tolkningsramars möjlighet att 
fungera mobiliserande. På samma sätt som Melbournes vägran att foga sig efter 
nykterhetskraven tidigare lades till hans påstådda högervelande, så innebar hans 
samverkan med högerkrafter ett slutgiltigt bevis på hans avfall. De övriga 
frisinnade råkade inte ut för samma anklagelser, men så var de också pålitliga i 
nykterhetsfolkets ögon.     

   Motsättningarna handlade i grund och botten om förhållandet mellan det 
kommunala agerandet och partihänsyn. Melbourne agerade utifrån en 
traditionell tankefigur där det kommunala följde en annan logik än rikspolitiken. 
Om rikspolitikens strider handlade om strid mellan höger och vänster mellan 
partier förankrade i mer eller mindre tydliga ideologier, så skulle det kommunala 
styras av ansvarskänsla och månandet om det gemensamma bästa. Här fanns 
inte plats för särintressen som strävade efter att vinna makt och inflytande på 
det allmännas bekostnad. Här låg också motsättningen mellan Melbourne och 
nykterhetsradikalerna i den lokala godtemplarlogen, som återspeglades i 
fördömandena av Melbourne som opålitlig i sitt frisinne. Här kolliderade med 
andra ord en äldre tolkningsmodell, som i Melbourne hade en försvarare, där 
stadsfullmäktigekandidaten förväntades tänka och agera självständigt men stå 
till svars inför valmännen och bli bedömd för sina gärningar i efterhand, med 
en nyare där stadsfullmäktigekandidaten ansågs besvuren till sina valmäns 
åsikter och förpliktigad att i första hand arbeta för deras förverkligande. Wallin 
har benämnt detta för ”principalatsläran”, som betecknande för ett villkorat 
förhållande mellan representant och kommittenter och som kom att utvecklas 
med partipolitiseringen.440 Exempel på denna inriktning i nykterhetsrörelsens 

                                                 
440 Wallin (1961), s. 379.  
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sätt att arbeta har tidigare påvisats, vilket därmed styrker tolkningen att 
motsättningen till Melbourne inte enbart rör sig om person eller ens 
tidningskonkurrens, även om dessa faktorer säkert spelade in. Istället handlade 
det om en motsättning mellan två sätt att betrakta partiers funktioner. Samtidigt 
innebar också Melbournes inställning att han skapade politiska möjligheter att 
agera utifrån de möjligheter och tillfällen som erbjöds. På så sätt är 
elektrifieringsfrågan ett demonstrerande exempel på hur politiska aktörer kan 
agera när möjligheter att bilda nya koalitioner öppnade sig. 

   Samtidigt som Melbournes lyckade strategi innebar att han vann insteg i 
stadens styrelse och lyckades ta kontroll över en viktig maktposition, som 
drätselkammarordförande, innebar hans framgångar också en öppen brytning 
med den frisinnade fraktionen som dominerade lokalavdelningen. Vad som 
stod på spel var inte bara vad som kännetecknade det äkta frisinnet utan i 
förlängningen också vilken roll partierna skulle spela i kommunalpolitiken.   

  

Motsättningarna fördjupas 

 

Melbournes ordförandeskap ifrågasätts 

Kulmen för attackerna mot Melbourne i Bergslagernas Nyheter kom under hösten 
1907. Ordkriget fick t.o.m. den frisinnat religiösa Ansgarii-Posten (tidningen stod 
missionskyrkan nära) att reagera över tonläget.441 När en ny styrelse skulle väljas 
i lokalavdelningen i oktober 1907, meddelade Melbourne att han inte skulle 
ställa upp för omval. I protokollet märks inget av kritik eller motsättningar. 
Tvärtom, Melbourne åtar sig att vara lokalavdelningens ombud på 
landsföreningens möte i november i Stockholm.442 Den 30 oktober tar dock 
Bergslagernas Nyheter bladet från munnen och kommenterar Melbournes avgång 
som lokalavdelningens ordförande. Orsaken uppges vara att partiet hade 
gycklats i staden. Melbournes ställningstaganden i den senaste tidens 
kommunala strider omöjliggjorde honom som lokalavdelningens ordförande. 
Det visade att hans moderata åsikter inte stämde överens med loklavdelningens, 
heter det.  Han ansågs ha kapitulerat i det politiska reformarbetet. Hans 
agerande vid det senaste stadsfullmäktigevalet gjorde måttet rågat: ”Då man 
undandrager medkommittenter och parti det stöd, som fordras af en det fria 
ordets man, får man ej tveka att mena det partiet reder sig bättre utan en sådan 
medlem, ja att partiets anseende kräfver en gallring.”443 Melbourne går dagen 
efter till svaromål. Melbourne anser själv att han varit den drivande kraften i 
lokalavdelningen. Inte ens styrelsemedlemmarna, än mindre medlemmarna, 

                                                 
441 Se t.ex. ”B.N. slog sina föregående lögnrekord”, Filipstads Stads och Bergslags Tidning 26/9 
1907, samt ”Breflåda” 10/10 1907. 
442 Protokoll 26/10 1907, Frisinnade lokalavdelningen i Filipstad. Vol. 1. Föreningsarkivet i Värmland, 
Arkivcentrum Karlstad. 
443 Bergslagernas Nyheter 30/10 1907. 
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kom i tid till sammankomster, om de alls dök upp. För det andra hade han, som 
föreningens ordförande, inte fått ta del av något protokoll trots att det fanns en 
sekreterare. Inte heller hade några rapporter insänts till landsföreningen. 
Sekreterare och rapportör var E O Palm. När Melbourne lät omvälja sig till 
ordförande, hade han krävt att han själv skulle bli rapportör. Därefter hade alla 
de åtaganden som krävdes av en lokalavdelning fullgjorts. Bristen på intresse 
var huvudsakliga skäl till att Melbourne avgått, enligt honom själv. Hans 
redogörelse avslutas med ett försvar av honom som person: 

… och att red. M. aldrig arbetat för att bli vald vare sig till medlem af eller ordförande i styrelsen, det 
vet hvarje föreningsmedlem. Om personer funnits inom eller utom föreningen, hvilka med ovilja sett 
honom såsom styrelsemedlem och ordförande, så kunde han haft rätt att vänta, att de visat sitt 
intresse åtminstone genom att infinna sig på sammanträden och motarbeta hans val. Det skulle vara 
hederligare och manligare än att under anonymitetens slöja framställa hans verksamhet i en falsk och 
osann dager, sedan han afsagt sig det förut honom pålagda uppdraget.444        

Melbourne själv uppger alltså att han ensam utgjort lokalavdelningen samt att 
han utsatts för förtal av fega motståndare. Samtidigt är det hans hållning som 
oberoende tidningsman, framför allt i de kommunala frågorna, som fått hans 
fiender att anfalla. Konflikten mellan Melbourne och hans tidning å ena sidan 
och Bergslagernas Nyheter och nykterhetsfolket å den andra, kommer under 
följande år att prägla den kommunalpolitiska debatten. Brytningen med partiet 
var dock lokal, Melbourne kvarstod som direktansluten medlem till Frisinnade 
landsföreningen.445 Men följden blev att Filipstads Stads och Bergslags Tidning inte 
längre kom att fungera som lokalavdelningens huvudorgan i staden. I stället 
blev det Bergslagernas Nyheter. Intressant nog rekommenderar Bergslagernas Nyheter 
Melbourne som ett namn i fyllnadsvalet 1907. Tidningen meddelade att 
vänstern demonstrerar mot de orättvisa rösträttsförhållandena genom att inte 
delta i valet.446 Det är uppenbart att även om Melbourne och nykterhets-
radikalernas allians fått skarpa knäckar, så är det tydligt att nykterhetsfolket inte 
var intresserade av någon öppen brytning. Stadsfullmäktigevalet 1908 visar dock 
på Melbournes ambition att skapa nya allianser.  

 

Stadsfullmäktigevalet 1908 

Stadsfullmäktigevalet 1908 blev en kraftsamling av vänstern i staden. En viktig 
fråga som aktualiserades under året var den om lokalt veto. Lokalt veto 
handlade om möjligheten för kommunerna att genom folkomröstning besluta i 
rusdrycksfrågan. De frisinnade hade slutit upp kring det lokala vetot i sitt 
program 1908, och liksom Socialdemokraterna uttalat en vilja att utreda hur det 
allmänna (stat, kommuner och landsting) skulle kunna lösgöras från det 

                                                 
444 ”Hvarför red. Melbourne ej lät återvälja sig…”, Filipstads Stads och Bergslags Tidning 31/10 1907. 
445 I tidningen är det tyst om meddelanden från lokalavdelningen härefter, så det är alltså inte ett 
orimligt antagande. Melbournes uttalanden i tidningen fr.o.m. detta år signalerar snarare 
avståndstagande. Uppgifter om direktanslutningen till Frisinnade landsföreningen finns i D2:90, 
B4:52, Frisinnade landsföreningens arkiv, Riksarkivet Stockholm.  
446 Bergslagernas Nyheter 11/12 1907. 
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ekonomiska beroendet av rusdrycksförsäljningen.447 Frisinnade lokal-
avdelningen, Arbetarekommunen och Nykterhetsvännernas Centralkommitté 
samverkade också i detta val. Den lista man enades om upptog såväl avgående 
som fyra nya namn: kronolänsman Alfred Andersson, disponent L. W. 
Bergström, gjutaren Karl J. Eriksson-Glader, bankdirektör Frankel, 
byggmästare Johansson, handlaren Carl Josefsson, Melbourne, urmakare A. F. 
Norberg, jägmästare Pettersson och rektor J. M. Pettersson. De två första 
namnen var avgående högermän medan övriga namn representerade 
koalitionen. Förhoppningen var att de moderata skulle se det som rättvist och 
klokt att gå med på listan. Filipstads Stads och Bergslags Tidning tog dock avstånd 
från vänsterns valsedel, men förespråkade inte någon egen. Däremot 
propagerade man starkt för att disponent Nils Arvedsson skulle finnas med på 
valsedlarna.448 Arvedsson var ju förövrigt en av Melbournes viktigaste med-
arbetare i arbetet med att kommunalisera elektricitetsverket. Tidningen 
avtrycker dock en insändare från ”Liberal valman”, som är väl värd att citera 
eftersom den torde fånga Frans Melbournes egen uppfattning om 
stadsfullmäktigevalen, även om det inte är han som har skrivit den.449 

Stadsfullmäktigevalets kandidatur bör vara i stadens eget intresse, män med praktisk och öppen blick 
för det närvarande, och äfven för framtiden bör deras sträfvanden gå, att så inrikta stadens 
angelägenheter att våra efterkommande däraf hafva nytta och äfven nöje, samt att alltid ha till mål att 
alla arbeten för stadens räkning bli så utförda att om äfven desamma för närvarande kännes tunga, de 
dock i framtiden blide billigaste. Män med vaken blick och som äfven trots olika höger- och 
vänsterriktning dock äro värda det ansvarsfulla förtroende som dem genom valet åläggas, vill 
undertecknad föreslå följande: Kronolänsman Andersson, disponent Bergström, Bankdirektör 
Frankel, byggmästare Johansson, disponent Arvedsson, stationsinspektör Gyberg, jägmästare 
Pettersson, redaktör Melbourne, byggnadssnickare J.W. Johansson, rektor Pettersson.450    

Konflikten med Bergslagernas Nyheter och lokalavdelningen handlade till stor del 
om politiseringen av stadens angelägenheter. Åtminstone framställer Melbourne 
det så. Inte bara vänstern kritiserades dock, utan även högern kring rådman 
Dahl anses vara ansvariga.451 Det Melbourne framför allt går till angrepp mot är 
att åsiktsvallinjen skulle vara förhärskande i stadsfullmäktigevalen. En sådan 
linje innebar dock svårigheter att skapa det samarbete mellan olika intressen i 
stadsfullmäktige för att få tillstånd den kommunalisering av elektricitetsverket, 
som Melbourne eftersträvat. Arvedsson var här en given samarbetspartner, som 
ägare till Sveabryggeriet. Som sådan var han också företrädare för den 
kompromissvänliga falangen inom högern. Samtidigt var Arvedsson som 
företrädare för rusdryckskapitalismen en nagel i ögat för nykterhetsvännerna.  
Melbourne själv anser sig stå ovanför partierna. Stadens bästa ska vara 
stadsfullmäktigeledamotens ledstjärna. Samtidigt tonas motsättningen till 

                                                 
447 Lundkvist (1974), s. 234f. 
448 Filipstads Stads och Bergslags Tidning 15/12, 17/12 1908. 
449 Vilket snarare är troligt! Hans-Krister Rönblom har påpekat att tidningsredaktörerna dirigerade 
valrörelserna just genom att bl.a. avtrycka egenhändigt gjorda insändare, under tecknade av ”flera 
valmän” etc. Eftersom insändaren speglar kärnan i Melbournes egna ståndpunkter i tidningen, kan vi 
hålla för troligt att det är han som står bakom den. Rönblom (1929), s. 180.  
450 ”Allmänhetens afdelning”, Filipstads Stads och Bergslags Tidning 17/12 1908. 
451 Bl.a. anförs en notis om ”politiskt partityranni” i Göteborg, där högerorganisationen Fosterländska 
förbundet bedrivit partipiskning. Filipstads Stads och Bergslags Tidning 13/6 1907.  
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högern ner, högern är inte längre vad den en gång var, enligt Melbourne.452 
Nedtonandet av politiska motsättningar innebar en möjlighet för Melbourne att 
skaffa sig viktiga kontakter inom det politiska systemet. Därigenom fick 
Melbourne en ställning med inflytande över stadens finanser, via 
drätselkammaren, som innebar en maktposition i det politiska systemet. Mot 
den bakgrunden blir Bergslagernas Nyheters aversion mot Melbourne och dennes 
påstådda svek fullt förståelig. Den kamp mot etablissemanget som var grunden 
för oppositionen riskerade att undermineras, genom att viktiga företrädare för 
densamme sökte samverkan och stöd i motståndarlägret. Det låg därmed i 
lokalavdelningens nykterhetsfraktions intresse att stärka draget av massparti, 
genom att kräva kandidaternas underordning. Melbournes hävdade å sin sida 
sitt oberoende och sin självständighet. Det här är en motsättning som Martin 
Åberg visat delvis handlade om motståndet mot partidisciplinering, som blev 
allt starkare bland de frisinnade under 1910-talet och en djupare klyfta mellan 
partiets moderata och vänsterfraktioner.453   

    Mot den bakgrunden ska Bergslagernas Nyheters valkampanj 1908 förstås. 
Tidningens valagitation hade uppenbara inslag som påminner om de samtida 
socialisttidningarnas. Så här kunde det låta i ett upprop inför valet: 
”Medborgare betänk dig två gånger innan du om torsdag går åstad att rösta på 
stadsfullmäktige. Betänk att en högerseger ej endast är skadlig för samhällets 
utveckling utan även för de som där dväljas. Betänk även att just dina röster kan 
vara de avgörande för hela valet. Tveka därför ej att rösta och rösta med 
tillförsikt”. På ett annat ställe: ”Arbetare, småfolk, nykterhetsfolk och 
frireligiösa! Sluten mangrant upp till valurnorna om torsdag och avgiven edra 
röster på den å annat ställe i dagens nummer angivna listan! Lojhet och tröghet 
kan göra att högern segrar. Därför man ur huse!”454 Vänsterns mobilisering gav 
dock ringa utdelning, men valet betecknades som det livligaste någonsin i 
stadens historia. Andelen avgivna röster uppgick enligt tidningsuppgifter till ca 
8000, avgivna av omkring 300 röstberättigade. Också aktiebolag uppges ha 
deltagit i valet. Såväl Melburne som Bergslagernas Nyheter konstaterade att 
högern åter hade utnyttjat sin röstmakt för att kontrollera staden. Alla avgående 
omvaldes, förutom nykterhetsmannen byggmästare Johansson som ersattes av 
verkmästaren N. J. Henriksson.455 För en insändare i Bergslagernas Nyheter, 
undertecknad ”O”, var det uppenbart att nykterhetsfrågan, och framförallt 

                                                 
452 Den ”gamla” högern hade rådman Dahl som främsta man, medan nya krafter dominerade 
Allmänna valmansförbundets lokalavdelning. Detta kommer inte minst att visas i frågan om 
kommunaliseringen av elektricitetsbolaget, som behandlats. 
453 Åberg (2011), s. 122ff. Som vi kommer att se i nästa fallstudie var detta inget utmärkande för 
Värmland, som Åberg hämtar sina exempel ifrån, utan även Skövde uppvisar likartade drag.  
454 Bergslagernas Nyheter 15/12 1908. 
455 Filipstads Stads och Bergslags Tidning 19/12 1908; Bergslagernas Nyheter 18/12 1908. 
Henrikssons inval ska ha säkerställts genom ett av högern anordnat privat möte. Johansson ska ha 
slopats enkom för att han var ”nykterhetsfantast” och därför olämplig just nu. Det insinueras att 
Johansson slopande ska vara på grund av att de maktägande vill vara säkra på att invalda ledamöter 
är pålitliga. Filipstads Stads och Bergslags Tidning 17/12 1908.  
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frågan om det kommunala vetot, som varit avgörande och som fått bolagen att 
utnyttja sina röster.456    

   Att 1908 innebar en större kraftsamling av oppositionen och blev det 
livligaste i stadens kommunalpolitiska historia hängde samman med att frågan 
om det lokala vetot aktualiserades. Nykterhetsfolket ville få de kommunala 
styrelserna runt om i landet att uttala sig i frågan. Att frågan var kontroversiell 
berodde på att den i praktiken innebar ett införande av allmän kommunal 
rösträtt i en fråga som, och som vi sett särskilt för de mindre städerna, hade 
stor betydelse för kommunernas, finanser.457 På många håll kunde konservativa 
stadsfullmäktigeordföranden undandra beslut, genom att helt enkelt vägra ta 
upp frågan till behandling i fullmäktige. Risken fanns då att någon ledamot tog 
upp den som motion, vilket innebar att frågan måste behandlas. Det var på 
grund av det sistnämnda som oppositionen menade att byggmästare Johansson 
hade uteslutits, på grund av sin opålitlighet i frågan. Valet upplevdes dock inte 
som ett nederlag. Man såg med tillförsikt fram emot den efterlängtade rösträtts-
reformen, vilken förväntades bryta högerväldet i staden. Men Melbournes 
uttalade stöd för högermannen och bryggeriägaren Arvedsson innebar att två 
läger inom Filipstadsfrisinnet hade utkristalliserats. 

 

Summering 

Det är tydligt att tullstriden innebar att lokalpolitiken i Filipstad kom att 
polariseras. Frågan öppnade möjligheter för en tidningskonkurrent att etablera 
sig. Samtidigt är det viktigt att minnas att tullfrågan i sig inte var källan till 
motsättningarna. Redan tidigare fanns det motsättningar i stadsfullmäktige om 
hur stadens tillgångar skulle fördelas. Tullfrågan och andra nationella frågor 
hade dock en viktig betydelse, eftersom det är genom dem som lokalt missnöje 
och motsättningar lyfts upp och sätts in i politiska tolkningsramar. Redan i 
samband därmed etablerades dominerande tolkningsramar om lokalpolitiken 
som en motsättning mellan höger och vänsterkrafter. Dessa artikulerande 
tolkningsramar, vilka beskrev en påstådd verklighet när det gällde stadens 
styrelse, fördjupades, och befästes med tiden. Samtidigt konkurrerade flera 
tolkningsramar, där nykterhetsfrågans kontroversiella ställning innebar att 
vänstern förblev splittrad. Nykterhetsrörelsens starka ställning och ovilja att 
kompromissa innebar att nya tolkningsramar utvecklades och fördjupade 
sprickan inom koalitionen. Melbournes närmande till kretsar tillhörande den 
moderata valmansföreningen får ses som ett exempel på en lokalt politiserad 
aktör, som griper tag i de möjligheter och tillfällen som öppnar sig, genom att 
ställa sig ovanför intressen och partier. Därmed skapade han möjligheter att 
själv framstå som en tredje kraft i kommunalpolitiken.  

                                                 
456 ”Fria ord”, Bergslagernas Nyheter 22/12 1908.  
457 Se Lundkvist (1974), s. 269-275, som utförligt diskuterat frågan.  
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    Svårigheten att etablera dominerande tolkningsramar som kunde fungera 
enande för stadens oppositionella grupperingar påverkade möjligheterna att 
skapa starka mobiliserings-strukturer. Utifrån den terminologi som har använts i 
den här studien var oppositionens problem svårigheter att artikulera en 
gemensam kritik och missnöje om rådande förhållanden i staden. Ett hårt slag 
mot nykterhetsfolket var t.ex. det faktum att missionsföreningen lämnade 
samarb6etet efter att ha protesterat mot den tilltagande politiseringen. Att 
konflikten handlade om valets innebörd styrker tolkningen att motsättningen i 
första rummet handlade om att skapa gemensamma meningsfulla berättelser. 
Relationen till Melbourne handlade i mångt och mycket om samma sak. Det 
handlade om en motsättning om dels partiers funktioner i lokalpolitiken, dels 
vilken typ av parti som var att föredra. Det var elitpartiets karaktärsdrag som 
ställdes mot masspartiets krav på underordnande som fungerade splittrande.   

 

Den partiella demokratins tid: de frisinnade 1909-1918 

 

Rösträttsreformen 1907/1909 

En indikation på mobiliseringsgraden i Filipstad ges genom 
stadsfullmäktigevalet 1910, då möjligheterna var större för de mindre 
bemedlade att göra sig gällande. Rösträttsreformen 1907/1909 innebar att 
rösträtten kom att utsträckas, samtidigt som det maximala röstinnehavet en 
röstägare kunde ha begränsades till 40.458 Samtidigt som reformen i princip kom 
att innebära allmän rösträtt för män, kom dock de skyldigheter som hängde 
samman med rösträtten att innebära att många män inte kunde utnyttja sin 
rösträtt på grund av rösträttsstrecken.459 Inte minst föll många på kravet att ha 
fullgjort skattebetalande till stat och kommun under de tre föregående 
kalenderåren. Det var fler som miste sin rösträtt i städerna än på landsbygden 
och det var framför allt de med lägre röstetal som uteslöts.460 Reformen innebar 
också att gifta kvinnor, förutsatt att de hade inkomst eller egendom, fick 
rösträtt och blev valbara till kommunala uppdrag, också till stadsfullmäktige. 
Tidigare hade ogifta och myndiga kvinnor haft rösträtt men endast varit valbara 
till fattigvårdsstyrelse och de kyrkliga skolråden.461 Kvinnorna kom dock i stor 
utsträckning att utebli från valen, men också uteslutas från rösträtt inte minst på 

                                                 
458Bokholm (1995), s. 118ff. Se även den redogörelsen i Landstingsmannavlen och den kommunala 
rösträtten 1910, s. x-xvii. 
459 Landstingsmannavalen och den kommunala rösträtten 1910, s. xv-xvi. Historikern Ebba Berling 
Åselius har kopplat rösträttsreformen 1909 till prestationsskyldigheter, såsom att betala skatt, 
självförsörjningsplikt och värnplikt, vilket kom att utesluta många män. I valet 1911 var t.ex. 21% av 
männen utestängda från att rösta  på grund av rösträttsstrecken. Berling Åselius (2005), s. 13, 96, 
125, 215.  
460 Landstingsmannavalen och den kommunala rösträtten 1910, s. xi. 
461 Östberg (1996), s. 222, 224-227. Björk (1999), s. 80-89. 
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grund av fattigvårdsstrecket.462 En annan, och för partier viktig, konsekvens av 
rösträttsreformen 1907/1909 var införandet av den proportionella valmetoden, 
som i kommunala sammanhang omfattade stadsfullmäktige.463 På riksdagsnivå 
har proportionalismens betydelse för partiväsendets utveckling betonats. 
Liknande slutsatser har också dragits vad gäller den kommunala nivån. Parti-
anslutning blev en nödvändighet på alla politiska nivåer.464 Onekligen innebar 
rösträttsreformen 1907/1909 nya politiska möjligheter och tillfällen för politiska 
aktörer. Det som ska undersökas här är hur de nya möjligheterna utnyttjades av 
politiska aktörer i Filipstads stadsfullmäktigeval.    

   För Filipstads del utgjorde de kommunalt röstberättigade cirka 21,8 % av 
befolkningen, vilket var något högre än riksgenomsnittet på 19 % för städerna 
(16,2 % för hela riket).465 Filipstad låg även över genomsnittet för kommunalt 
valdeltagande i städerna, där 51,4 % var genomsnittet för rikets städer 1910, 
medan valdeltagandet i Filipstad var 63,6 %.466 Redan dessa siffror pekar på att 
Filipstad var speciellt, men också Karlstad uppvisar exceptionella siffror vad 
gäller valdeltagandet, medan t.ex. Kristinehamn ligger runt genomsnittet. 

 

Det väntade genombrottet: stadsfullmäktigevalet 1910 

Storstrejken 1909 innebar att omkring 1 500 industriarbetare i Värmland gick ut 
i strejk. I Filipstad strejkade målarna och ungefär halva arbetsstyrkan vid 
Finshyttans bruk. Efter hotelser lade också de kommunala grovarbetarna ned 
sitt arbete, vilket gjorde att magistraten rekvirerade en militärvaktstyrka om 50 
man till staden.467  

   Stadsfullmäktigevalet 1909 var ett fyllnadsval som avlöpte förhållandevis 
lugnt. Den av högern utsedde kandidaten valdes utan motstånd.468 Det var 
uttalat att oppositionen laddade upp inför detta val, det första där det maximala 
antalet röster en ensam innehavare kunde ha var 40 mot tidigare 100. 
Bergslagernas Nyheter ser valet som en möjlighet att bereda plats för demokratiska 

                                                 
462 Berling Åselius a.a. Fattigvårdsstrecket innebar att rösträtten gick förlorad om vederbörande 
under det senaste kalenderåret uppburit understöd. Under senare år har den kvinnliga rösträtten 
undersökts, bl.a. Rönnbäck (2004), Bengtsson (2011). För två exempel på lokala studier se Björk 
(1999), Karlsson Sjögren, Åsa, ”Kvinnors röst i sekelskiftets städer. Kommunalt valdeltagande före 
den allmänna rösträtten”, i Sjöberg, Maria & Svanström, Yvonne (Red.), Att göra historia. Vänbok till 
Christina Florén (Stockholm 2008).   
463 Bokholm (1995), s. 118. 
464 Om konsekvenserna av detta ur ett rörelseperspektiv, se Björk (1999), s. 59, 80f, 83ff, 97ff. Björk 
kan bl.a. påvisa att det förekom diskussioner om bildandet av ett särskilt kvinnoparti p.g.a. den 
manliga dominansen och motståndet mot kvinnornas representation, s. 101f. Se även Bengtsson 
(2011), s. 292-300, 306f. 
465 Landstingsmannavalen och den kommunala rösträtten 1910, tab. D. 
466 Karlstad 81,5% och Kristinehamn 51,0%. Noteras ska att de politiska partierna etablerade sig 
relativt sent i Kristinehamn med Värmländska mått, de frisinnade först 1910.   
467 Se uppgifter i Karlstads-Tidningen 4/8 1909, 7/8 1909; Nya Wermlands-Tidningen 5/8 1909. Ur 
arbetarrörelsens perpspektiv se … Skola vi färga hela Värmland rött…, s. 78-81. 
468 Bergslagernas Nyheter 30/11, 7/12 1909. Tidningen anmärker dock att en vänsterman lagt sina 
29 röster på byggmästare Johansson. Högerns kandidat, bagarmästare Norén erhöll dock 3501 
röster av 63 röstberättigade.  
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och nykterhetsintressen i stadsfullmäktige. Samtidigt varnade man för att 
splittring kunde omintetgöra det hela.469 Nykterhetsfolkets centralkommitté 
utlyste också ett valmöte för att om möjligt skapa enighet kring kandidater. 
Mötet samlade enligt uppgift omkring 150 personer som diskuterade 
kommitténs förslag på kandidater. Efter omröstning fick dock valsedeln ett 
något annorlunda utseende. Förändringen innebar att t.ex. Melbourne nu fanns 
upptagen på valsedeln och att ordföranden för lokalavdelningen av F.K.P.R., 
Ottilia Marin, upptagits.470 F.K.P.R:s lokalavdelning hade enligt uppgifter i 
lokaltidningar tidigare varit delaktiga i valrörelsen, bl.a. 1905, men i och med 
detta valmobiliserade föreningen på allvar, genom att uppmana särskilt gifta 
kvinnor att deklarera i god tid.471  

   Den samhälleliga representationen på valsedeln tycks ha gått före 
kandidaternas absolutistiska böjelser. Genom att nedtona det absolutistiska 
kravet skapades möjligheter att skapa breda koalitioner. Samtidigt som arbetar-
representationen fick stryka på foten, riktades en uppmaning till deras röster, 
genom att påpeka att kapitalistintressen styrde stadsfullmäktige.472 Det pekar på 
det inflytande som socialdemokratin började få bland de organiserade arbetarna. 
Det ska påpekas att järnsvarvare A. L. Eriksson, som hade uppsatts på vallistan, 
tidigare var liberal. Bl.a. ingick han i lokalavdelningens styrelse 1907 men 
representerade nu Socialdemokraterna.473  Det är uppenbart att man efter-
strävade så stor enighet på valdagen som möjligt. För att bedriva agitation inför 
valet utsågs dels centralkommittén och dels en femmannakommitté. I 
femmannakommittén ingick trävaruhandlaren A. G. Ekholm, handlaren J. E. 
Svensson, modellsnickaren Bergström, målaren Robert Hallonqvist och 
maskinisten Anders Backman. Det beslutades att partibeteckningen skulle vara 
”Sparsamhets- nykterhets- och reformvänner”. Det var, enligt Bergslagernas 
Nyheter, en koalition mellan arbetargruppen, de frisinnade och nykterhets-
vännerna. Tidningen erkände att arbetarnas intressen inte var särskilt 
tillgodosedda, men det motiverades av att de inte hade varit särskilt många på 
mötet.474 Senare meddelades dock att arbetarekommunen ställt sig bakom 
valsedeln men lagt till ett namn, gjutare Magnusson.475 Valet, som innebar att 
högern vann sex platser och vänstern fem, firades som en stor seger. För 
vänstern invaldes handlaren Carl Josefsson, byggmästaren Johansson, 
järnsvarvaren Eriksson, handlaren Nilsson och rektor Pettersson. Berglagens 

                                                 
469 Bergslagernas Nyheter 6/12 1910. 
470 Ibid. 
471 Protokoll 19/2 1910, Lokalavdelningen i Filipstad av F.K.P.R. Vol. 1. Föreningsarkivet i Värmland, 
Arkivcentrum Karlstad.  
472 Bergslagernas Nyheter 6/12, 9/12 1910. 
473 Protokoll 26/10 1907, Frisinnade lokalavdelningen i Filipstad. Vol. 1. Föreningsarkivet i Värmland, 
Arkivcentrum Karlstad. Uppgiften att Eriksson var socialdemokratisk kandidat är hämtad från En bok 
om Filipstad, s. 567. 
474 Bergslagernas Nyheter 6/12 1910. 
475 Detta beslutades på ett valmöte. Bergslagernas Nyheter 13/12 1910. 
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Nyheter triumferade att valresultatet innebar ”början på slutet” på högerns 
maktgrepp över stadens styrelse.476 

   Onekligen hade maktförhållandena förändrats i Filipstad till följd av 
rösträttsreformen 1907/1909. De maktäganden kunde inte i samma 
utsträckning som tidigare utestänga obekväma representanter, såsom gjordes 
exempelvis med byggmästare Johansson i fullmäktigevalet 1908, utan man 
tvingades nu acceptera att det fanns en opposition i det politiska systemets 
hjärta. Samtidigt är det viktigt att understryka att den maktstrukturens samman-
sättning förblev relativt oförändrad, trots den utjämnade rösträtten.  

 

Försvarsfrågan och kommunalvalen 

Vänstersamarbetet i staden fortsatte dock, bl.a. verkade den frisinnade 
lokalavdelningen för invalet av F.K.P.R:s ordförande Ottilia Marin i 
stadsfullmäktige 1911.477 Maktförhållandena i stadsfullmäktige var härefter 
frysta. Stadsfullmäktigevalet 1914 kom framför allt att präglas av 
försvarsstriden. Här, liksom på många andra håll i landet, framträdde en 
gruppering av försvarsvänliga liberaler som i Filipstad leddes av bergsskolans 
föreståndare Knut Winge. Gruppen hade dock ett svagt stöd, endast 16 
Filipstadsbor röstade för Frisinnade försvarsvänner i riksdagsvalet.478 Däremot 
påverkade försvarsfrågan uppenbarligen kommunalvalet, där högern fick åtta 
kandidater invalda, medan frisinnade och socialdemokrater erhöll två respektive 
en representant.479 Valet 1914 visade en splittring bland oppositionen, men 
samtidigt på ett mobiliseringsproblem. Medan de moderatas valmän till antal 
och röstetal var tämligen konstant, valde många vänstervalmän att stanna 
hemma 1914. Forskningen har tidigare noterat hur stadsfullmäktigevalen under 
världskrigets år påverkades av de nationella valstriderna, samtidigt som man 
ofta noterat de frisinnades allt svagare ställning till förmån för 
Socialdemokraterna.480 Att försvarsstriden 1914 får genomslag lokalt kan visas 
genom att vänstern i stadsfullmäktigevalet 1916 återhämtat sig och lyckats 
mobilisera väljare. Det året väljs sex moderata fullmäktigeledamöter och fyra 

                                                 
476 Valet betecknas som förhållandevis livligt. Röstförhållandet var 4677 för högern och 3480 för 
vänstern. För högern invaldes stadsläkare N. Sandberg, baningenjör G Facht, direktör C.G. 
Håkansson, byggmästare C.F. Carlstedt, handlanden E Andersson och handlanden Gustaf Jansson. 
Bergslagernas Nyheter 16/12, 20/12 1910.  
477 Ordförande Carl Josefsson får i uppdrag att verka för hennes kandidatur hos Centralkommittén. 
Protokoll 30/4 1911, Frisinnade lokalavdelningen i Filipstad. Vol. 1. Föreningsarkivet i Värmland, 
Arkivcentrum Karlstad.  
478 Karlstads-Tidningen 18/3, 28/3 1914; Nya Wermlands-Tidningen 2/4, 4/4 1914; Värmlands 
Folkblad 28/3, 25/4 1914.  
479 Stadsfullmäktigevalen 1913 och 1914. Statistiska meddelanden, Serie A, band 1:8, tabell 2 s. 44. 
480 Se t.ex. Jungen (1978), s. 264ff, som noterar SAP:s kommunala genombrott i Borås 1916. 
Johansson, Bertil (1974), s. 69, noterar istället för Enköping vänsterns splittring, där såväl liberaler 
som socialdemokraterna präglades av splittring på grund av nationella stridsfrågor (försvarsfrågan 
respektive inställningen till reformismen).   
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frisinnade in i stadsfullmäktige.481 Inom vänsteroppositionen såg man orsakerna 
till högerns fortsatta dominans bero på vänsterns oenighet. Det synes också 
vara en rimlig bedömning, utifrån en jämförelse av valresultaten. Bergslagernas 
Nyheter skriver i december 1913: ”Att hålla flertalet utanför, anser högern vara 
en av sina huvuduppgifter. Och vad just Filipstad beträffar är högern mera 
kortsynt och oresonlig än annorstädes. Men högerregimen måste brytas. Dess 
syndaregister är redan alltför stort. Omkring denna rent lokala uppgift måste 
vänsterfolket i staden samlas enigt och målmedvetet.”482 

     

Vänstersamverkan och växande motsättningar 

Det är tydligt att stadens oppositionella grupperingar insåg vilka politiska 
möjligheter och tillfällen som öppnade sig i och med den rösträttsreform som 
trädde i kraft 1910. Till följd av den utvecklades en retorik som vädjade till flera 
grupper i staden, samtidigt som en koalition bildades av de olika 
vänstergrupperna i staden. Valet kom också att bli en framgång för de 
oppositionella i staden. Samtidigt måste också dessa lokala händelser sättas in i 
en större kontext, där införandet av proportionella val i kom att medföra en oro 
i samhällsdebatten över att särintressen och partier skulle komma att få allt för 
stort inflytande över städernas styre. Svenska stadsförbundet varnade t.ex. i sin 
skriftserie för instabilitet och diskontinuitet som följd.483  

   Filipstad är ett exempel på att dessa farhågor inte var alldeles obefogade. Den 
frisinnade lokalavdelning som etablerades förde knappast det tynande liv som 
litteraturen ansett som utmärkande för Frisinnade landsföreningens första år, 
tvärtom.484 Draget av massparti är också framträdande redan tidigt, även om det 
ställs på sin spets i valet 1910. Man fyller inte enbart de grundläggande 
funktionerna för ett parti, utan försöker också symboliskt representera icke-
representerade samhällsgrupper i breda koalitioner.485 Styrkan, men också dess 
svaghet, låg i den radikala vänsterhållning man gjorde sig till tolk för, inte minst 
i nykterhetsfrågan. En sådan radikalism skapade förutsättningar för att 
massmobilisera aktivister, men innebar också svårigheter att etablera kontakter 
och bygga koalitioner med mindre radikala grupper.486 Den kris som drabbade 
det liberala partiet i och med försvarsstriden 1914 kom också att fördjupa 

                                                 
481 De moderatas valsedel får 6402 röster av 371 röstberättigade, de liberalas 4464 av 430. SAP 
ställer inte upp med en egen valsedel. Årsbok för Sveriges kommuner 1918, VI. Valstatistik, tabell D: 
Stadsfullmäktigevalen 1916 och 1917, s. 42f.   
482 Citatet är från tidningens program inför 1914. Bergslagernas Nyheter 19/12 1913. 
483 Bokholm (1995), s. 124ff. 
484 Rönblom (1929), Johansson (1980), dens. (1997). 
485 Diamond & Gunther (2001), s. xiv, 7-9. Schmitter (2001), s. 76-78. 
486 Diamond & Gunther (2001), som påpekar i sin diskussion om masspartiets funktioner att 
ambitionen att implementera en maximal tolkning av partiets programmatiska och ideologiska löften 
som försvårande för koalitionsbyggande med centergrupperingar och grupperingar med motsatt 
ideologisk ståndpunkt. Som Berman (2003) och andra forskare som studerat socialdemokratins 
utveckling visat, var detta på många sätt ett ödesval de svenska socialdemokraterna gjorde åren 
1917-1920, att omfamna reformismen genom ett omfattande uppfostringsprogram riktat mot 
aktivisterna. Se även Jansson (2012).     
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motsättningen mellan moderatliberala grupper och radikaler inom Frisinnade 
landsföreningen. Enligt Gösta Johansson var det i själva verket försvarsfrågan 
som vållade partiet dess största katastrof och inte den senare splittringen mellan 
förbudsvänner och förbudsmotståndare 1923. I höstvalet avföll de försvars-
vänliga moderatliberala till högern medan vänsterfalangen lämnade partiet för 
Socialdemokraterna, vilket innebar partiets reducering till i huvudsak ett 
landsbygdsparti.487 Bland de kvarvarande kom dock de stora förlusterna att 
innebära att motsättningarna kom att öka, snarare än att minska. Detta är också 
ett mönster som kan spåras i det lokala materialet. Bergsmästare Hjalmar 
Nordqvist var tidigt en kritiker av den ensidiga sammansättningen av 
lokalavdelningens ledning, en kritik som kom att växa.488  

   Motsättningen mellan absolutister och andra fraktioner bland de frisinnade 
ställdes under följande år på sin spets. Bertil Johansson har t.ex. noterat försök 
till frigörelse från nykterhetsintresset bland de frisinnade i Enköping efter 
1916.489 1910-talets frisinnade kommunalpolitik i Filipstad präglades av liknande 
motsättningar men med helt andra resultat. Lokala motsättningar, i meningen 
motsättningar mellan olika politiska traditioner med olikartade förankringar i 
skilda miljöer, präglades inte enbart av nykterhetsfrågan, utan vad som 
egentligen stod på spel var uppfattningen om kommunalpolitikens gränser och 
synen på dess tilltagande politisering.   

 

 De frisinnade i stadsfullmäktige 

Motsättningar bland de frisinnade kom framför allt till uttryck inför 
stadsfullmäktigevalen. Men i takt med att oppositionens inflytande i 
stadsfullmäktige ökade kom konflikterna att blossa upp också i stadsfullmäktige. 
Den kritik som riktats mot Melbourne och de insinuationer om maktbegär som 
han utsattes för kom också till uttryck i den kommunalpolitiska debatten i 
stadsfullmäktige. I det följande kommer nykterhetsfrågans ställning i 
stadsfullmäktige att diskuteras och oppositionens hållning mot Melbournes 
ställning i stadens styrelse att undersökas. Härigenom kan den allt mer 
tilltagande polariseringen av stadsfullmäktigevalen sättas in i sin rätta kontext. 

 

Nykterhetsfrågans ställning i stadsfullmäktige 

Det har tidigare noterats att det är med bankdirektör Frankels inval 1903 som 
oppositionen får en tydlig röst i stadsfullmäktige. Han är avgjort den flitigaste 
motionären och reservanten i nykterhetsfrågan under perioden fram till 1910. 
Det är också han som motionerar att stadsfullmäktige ska bevilja ett anslag på 

                                                 
487 Johansson (1980), s. 11ff, 399ff. Johansson (1997), 462ff, 482ff, 499ff, 529ff. 
488 Protokoll 26/3 1911, Frisinnade lokalavdelningen i Filipstad. Vol. 1. Föreningsarkivet i Värmland, 
Arkivcentrum Karlstad.  
489 Johansson, Bertil (1974), s. 69.   
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200 kr till en nykterhetskurs i Karlstad, anordnad av Centralförbundet för 
nykterhetsundervisning.490 Det utomparlamentariska arbetet var länge ignorerat 
av stadsfullmäktige men från och med 1910 syns en tydlig förändring. När 
bokhandlaren C. G. Håkansson motionerade om sprithanteringens ordnande 
nästkommande treårsperiod, föredrogs en skrivelse från Carl Josefsson, Edward 
Lindström och Hjalmar Wester, som representerade stadens nykterhets-
kommitté, och krävde inskränkningar i hittills gällande tider. Stadsfullmäktige 
beslutade dock att ordna sprithandeln enligt tidigare ordning med fyra 
försäljningsställen, en för utminutering och tre för utskänkning.491 Den 
viktigaste förändringen var att man inför stadsfullmäktige överhuvudtaget 
föredrog skrivelsen från nykterhetskommittén, vilket tidigare inte skett. Något 
senare samma år hittar vi ytterligare ett exempel där oppositionen faktiskt fäller 
avgörandet. Det gällde en ansökan om att få utskänka öl och vin till spisande 
gäster. N. J. Henriksson, som invaldes istället för byggmästare Johansson, 
yrkade på att en av stadens nykterhetskommittés framställning skulle biläggas 
ärendets remittering till Beredningsutskottet. Ansökan kom därefter att avslås, 
bl.a. uttryckligen på grund av de uppgifter som nykterhetskommittén fört fram i 
ärendet.492 

   Det är tydligt att inställningen till nykterhetsfolket hade förändrats bland 
stadsfullmäktiges ledamöter. Det är rimligt att anta att de nya röst-
bestämmelsernas ikraftträdande 1910 spelade en inte allt för oväsentlig roll för 
stadsfullmäktiges ställningstagande. Rösträttsreformen innebar att nykterhets-
folkets väljare jämfört med tidigare hade förutsättningar att erhålla rösträtt. 
Därför fanns det anledning att inte i onödan stöta sig för mycket med dess 
organisationer. Samtidigt visar också exemplifieringarna på hur nykterhets-
folket samordnade sina aktiviteter för att uppnå mesta möjliga effekt. 
Lokalkommittén formulerade skrivelser och sympatiserande stadsfullmäktige-
ledamöter förde fram så att de beaktades. Ett senare exempel på hur 
nykterhetskommittén arbetade får vi i Centralkommitténs protokoll. På ett 
sammanträde i februari 1916 meddelade Bergslagernas Nyheters redaktör att 
länsman Alfred Andersson motionerat om utsträckt serveringstid vid 
stadshotellet vid teater- och balaftnar. Styrelsen beslutade att man skulle bevaka 
frågans utveckling noga och Carl Josefsson, stadsfullmäktigeledamot, förklarade 
att fullmäktiges minoritet skulle inge en kraftig reservation om frågan bifölls, 
för att sedan gå vidare med ärendet till landshövdingen.493 Nykterhetsfrågans 
mer framträdande roll i stadsfullmäktige efter 1910 visar att nykterhetsrörelsen 
blivit en maktfaktor som inte kunde ignoreras.  

 

 

                                                 
490 Stadsfullmäktige i Filipstads protokoll 22/12 1909. 
491 Stadsfullmäktige i Filipstads protokoll 10/5 1910. 
492 Stadsfullmäktige i Filipstads protokoll 25/10 1910, protokoll 30/11 1910. 
493 Protokoll 10/5 1916, Nykterhetsfolkets Centralkommitté i Filipstad. Vol. 1. Föreningsarkivet i 
Värmland, Arkivcentrum Karlstad. Stadsfullmäktiges i Filipstads protokoll 3/3 1916. 



120 
 

Ökade konflikter i stadsfullmäktige 

Samtidigt fanns det en tydlig tendens under 1910-talet till ökad konfliktnivå i 
stadsfullmäktige. Ett tydligt tecken är att röstsiffror vid 1900-talets början 
börjar redovisas vid tillsättandet av kommunala befattningar. Det är dock först 
1914 som krav väcks om att de kommunala arbetsutskotten ska tillsättas 
proportionellt efter parti, särskilt Beredningsutskottet. Under parti-
beteckningarna ”De borgerliga” och ”De frisinnade” fördelades platserna i 
Beredningsutskottet efter röstetalet. ”De borgerliga” fick 9 röster och ”De 
frisinnade” 8 röster. Styrkeförhållandet var relativt jämnt men inte alldeles 
säkert, vilket valet av suppleanter till samma utskott visar. Här framträder en 
röstsedel utan beteckning given av en liberal.494 Det visar på en tydlig tendens 
till partipolitisering av stadsfullmäktiges arbete, där partitillhörighet blir viktigare 
än erfarenhet och duglighet.  

   Samtidigt visar valet till Beredningsutskottet också på avvikelser från 
partilinjen, vilket antyder om motsättningar bland de frisinnade. I det följande 
kommer vad som framstår som kulmen på motsättningarna bland de frisinnade 
i Filipstad att undersökas. I centrum står Frans Melbourne, drätsel-
kammarordförande sedan 1907. Såsom drätselkammarens ordförande under 
många år var Melbourne i skottfältet för kritik. I början av 1915 kulminerade 
angreppen mot honom och hans tidning genom en motion av den frisinnade 
stadsfullmäktigeledamoten Carl Josefsson. Motionen handlade om att lägga ut 
tryckningen av stadens trycksaker på entreprenad och på så vis minska 
kostnaderna. Motionen remitterades till Drätselkammaren som i mars kom med 
ett avstyrkande. Nu var det inte själva avslaget av motionen som väckte 
upprördhet utan de påstådda förhållanden i staden som avslöjades i dess 
anslutning. Josefsson påstod att staden gett Johan Lindéns tryckeri, som stod 
bakom högertidningen Bergslagen, monopol på stadens trycksaker. Det visade sig 
också, enligt motionären, att Lindén tagit ut oskäligt höga priser för 
tryckeriarbeten. Och i centrum för alltihop fanns Frans Melbourne. Bergslagernas 
Nyheter behandlade i två nummer det man kommer att kalla ”systemet 
Melbourne”. Syftet här är att ytterligare belysa påstådda maktförhållanden i 
Filipstad, som kan hjälpa till att kasta ljus över den brytning mellan olika 
tolkningsramar som kom att forma den frisinnade lokalavdelningens utveckling. 

 

Korruptionsanklagelser 

Den första artikeln är från 5 mars 1915 och behandlar debatten om 
Drätselkammarens utredning av Josefssons motion. Josefsson ansåg att 
utredningen var häpnadsväckande, då man inte ens hade utrett kostnadsfrågan. 
Josefsson hade därför själv gjort en sådan utredning, genom att hos 
stadskassören inhämta uppgifter på kostnaden för vissa trycksaker. Därefter 
hade han kontaktat Bergslagernas Nyheter för att få prisuppgifter och på så sätt fått 

                                                 
494 Stadsfullmäktige i Filipstads protokoll 9/1 1914.  
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fram jämförelsesiffror. De siffror som Josefsson fått fram visade att staden 
genom att låta trycka sina trycksaker hos Filipstads Stads och Bergslags Tidning 
betalat nästan femtio procent mer än om arbetet lagts ut på entreprenad. Bland 
flera exempel lyfts särskilt tryckningen av Brandrullan fram: 

Även Brandrullan […] har betalats onödigt högt eller med 92 kr för sättning, tryckning och papper. 
Därtill har tryckeriet debiterat särskilt 22 kr för häftningen, medan bokbindaren, som utfört det arbetet 
endast fått – 11:75. ’Vart har resten tagit vägen?’ frågar hr Josefsson icke utan skärpa. Talaren nöjde 
sig med att framlägga dessa fakta, vilka han fann tillräckliga för att ådagalägga det ofrånkomliga 
behovet av en bättre ordning. Här är möjlighet att göra besparingar och tal. Kunde med gott samvete 
yrka bifall till sin motion.495       

Den påföljande debatten koncentrerades kring för eller emot motionen. 
Josefssons partikamrat rektor Pettersson yttrade att det inte vore några 
svårigheter att ta in anbud. Han yrkade också på återremiss till 
Drätselkammaren. Edward Andersson förde Drätselkammarens talan och ansåg 
att det var svårt att få in anbud. Dels handlade det om svårigheter att uppskatta 
tryckkostnader, dels måste man vara säker på att arbetet blev väl utfört. 
Andersson kritiserade också Josefssons metod för att skaffa upplysningar om 
prissättning, eftersom konkurrenter alltid i efterhand kan lägga sig under. 
Josefsson replikerade tillbakavisande och hävdade att allt gått rätt till. Han 
åberopade också fullmäktigeledamoten Edén som sakkunnig. Edén hade 
tidigare arbetat som förste man på Lindéns tryckeri och var väl förtrogen med 
arbetet, enligt Josefsson. Josefsson åberopade vidare som sakargument att man i 
Karlstad och Kristinehamn lagt ut städernas trycksaker på entreprenad.  

   Socialdemokraten Edén yttrade sig och uppgav sig inte förstå 
Drätselkammarens skäl för avslag. Det borde vara enkelt att skaffa prisuppgifter 
enligt honom. För övrigt borde det ligga i Drätselkammarens intresse att skaffa 
sig bestämmanderätt över var trycket ska utföras och till vilket pris. Nu överläts 
det på stadskassören att sköta det hela efter eget gottfinnande. Edén ville dock 
inte påstå att det förekommit, men systemet kunde fresta stadens tjänstemän att 
med tryckbeställningarna subventionera företag. Här ska, enligt Bergslagernas 
Nyheter, rådman Dahl ha blivit högröd i ansiktet.496 Hjalmar Dahl var nämligen 
huvudpersonen bakom de högerkonsortier som försökte sig på ett flertal 
konservativa tidningsföretag i staden, utan större framgång.  Lindén ansvarade 
för tryckningen av högerns organ Bergslagen och det är åt det hållet 
insinuationerna om monopol bland annat pekar.497 Edén avslutade sitt 
anförande genom att påpeka att det borde ligga i stadsfullmäktiges intresse att 
förebygga varje misstanke om oegentligheter. Han yrkade därför bifall till 
Josefssons motion. Bergmästare Nordqvist, också han frisinnad, instämde med 
dem som yrkat bifall. Han kom också med uppgiften att Lindén på förfrågan av 
Nordqvist, varför man tagit ut så olika pris på arbeten, fått svaret att ”man tar 
naturligtvis så mycket man kan få”. Nordqvist menade att det var 
stadsfullmäktiges plikt att göra besparingar där det gick. Nils Arvedsson, 

                                                 
495 Bergslagernas Nyheter 5/3 1915. 
496 Georg Dahl var högerns starke man i Filipstad vid denna tid.  
497 En bok om Filipstad, s. 458. 
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drätselkammarledamot, menade dock att Josefssons uppgifter inte spelade 
någon roll. Han ansåg att staden inte kunde frambringa konkurrens som 
innebär att tryckerierna tvingades arbeta med förlust. Beredningsutskottets vice 
ordförande, som stött Drätselkammarens avslag, medgav att utläggandet på 
entreprenad visserligen kunde sänka priserna men inte i den utsträckning som 
Edén påstått. Den stora faran ansåg han dock vara att Drätselkammarens 
arbetsbörda skulle öka om man skulle börja begära in prisuppgifter på allt 
möjligt. Därför yrkades avslag. Josefsson yttrade sig igen och sade sig inte ha 
kunnat inhämta prisuppgifter på annat sätt än så som skett. Han hävdade också 
att han frågat Lindén hur han kunde få debitera så höga priser. Lindén ska då ha 
svarat att han givetvis tagit ut så mycket han kunnat få och att det aldrig talats 
om att lämna det billigaste budet. Efter att Edén åter yttrat sig och den 
frisinnade ledamoten, bandirektör Frankel anslutit sig till Petterssons yrkande 
på återremiss, avslutades överläggningen. Man gick till votering och med 
femton röster mot fem avslogs Josefssons motion. En kontraproposition i 
huvudvoteringen som yrkade på återremiss, gav elva röster för 
Drätselkammarens förslag och nio för återremiss. Majoriteten utgjordes enligt 
tidningen av ordföranden doktor Sandberg, vice ordföranden disponent 
Bergström, Gyberg, Arvedsson, Carin Schröder, Norén, Jansson, Wester, 
Bergström, Alfred Andersson och Edward Andersson. Minoriteten bestod av 
Frankel, Nordqvist, Lundblad, Larsson, Marin, Josefsson, Ringström, Edén och 
Pettersson.498 Voteringen visar på en tydlig partipolitisering: man röstade efter 
partilinjerna. 

 

”Systemet Melbourne” 

Artikel två är ett bemötande av Melbournes och Filipstads Stads och Bergslags 
Tidnings angrepp på Carl Josefsson. Artikeln har rubriken ”Systemet 
Melbourne” och ingressen basunerar ut: ”Drätselkammarens ordförande 
anfaller och förolämpar den som vill sparsamhet med stadens medel!” Artikeln 
är en vidräkning med vad man ser som Melbournes synder i egenskap av 
drätselkammarens ordförande. Redan 1913 hade Bergslagernas Nyheter granskat 
vad man kallade ”systemet Melbourne” i styrelsen för Elektriska bolaget.499 Den 
gången hade dock Melbourne och hans tidning drabbats av tunghäfta, hette det. 
Det man angriper i den här artikeln är Melbournes ”revolverjournalistik”. Nu 
hade den drabbat Carl Josefsson på grund av en, enligt tidningen, löjlig sak om 
huruvida bokbindaren fått 11,75 eller 22 kronor för häftning av Brandrullan. 
Melbourne ska i sin tidning ha framställt Carl Josefsson som komplett ovärdig 
att bekläda ett offentligt uppdrag. Anledningen var att Josefsson inte undersökt 
räkningarna tillräckligt noga. Josefsson ska dock, uppges det, försökt klargöra 
saken i en insändare. Melbourne hade dock själv genomfört en undersökning 
som visade att Josefsson haft fel beträffande tryckningen av Brandrullan. Nu 

                                                 
498 Bergslagernas Nyheter 5/3 1915. 
499 Också den föranledd av konflikter i stadsfullmäktige. Se Stadsfullmäktige i Filipstads protokoll 8/3 
1913. 
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krävde han att Josefsson skulle sparkas ur stadsfullmäktige på grund av en 
sådan bagatell. Bergslagernas Nyheter menade dock att detta var en gammal 
högertaktik för att vända bort uppmärksamheten från en besvärlig och genant 
sak, genom att hugga in på en detalj. Och det är detta som är Melbournes 
system, enligt tidningen. Josefsson hade enbart visat att staden blivit uppskörtad 
av två tryckerier, främst Lindéns, men också Bergs som också ägde Filipstads 
Stads och Bergslags Tidning. Detta var hämnden för att Josefsson påtalat slöseri 
med stadens pengar. Melbourne och boktryckare C. A. Berg anklagades för att 
ha konspirerat för att skaffa tryckeriföretaget monopol på stadens 
trycksaksarbeten: 

Allmänheten begriper lätt sammanhanget. Genom Robert Lindéns fallisemang har firman Berg, d.v.s. 
redaktör Melbournes husbonde fått monopol på stadens all trycksaksarbeten med möjlighet att debitera 
priserna efter av stadsfullmäktige godkänd princip: ’man tar så mycket man kan få.’ Och nu kan ’systemet 
Melbourne’ riktigt komma till sin rätt: boktryckare Berg utfärdar räkningarna, hans tjänare redaktör 
Melbourne attesterar som ordförande i stadens Drätselkammare och staden betalar. Stadsfullmäktige 
ha genom avslag på hr Josefssons motion sanktionerat denna enkla anordning och revisorerna lära väl 
häller icke i fortsättningen ha något att anmärka [orig. kurs].500   

Bergslagernas Nyheter undrar retoriskt vad det är för högermajoritet som avslår en 
motion som avser att göra slut på uppenbart slöseri med stadens medel. 
Tidningen menade dock att konspirationen fört alla bakom ljuset, genom att 
Filipstads Stads och Bergslags Tidning sprider osanning om faktiska förhållanden. 
Genom dessa har såväl högern som vänstern blivit förda bakom ljuset. 

   De båda artiklarna är intressanta eftersom de ger en inblick i hur man från 
radikalt håll försökte utnyttja maktförhållandena i staden, men framför allt 
Melbournes position. Det är helt klart en förenkling att enbart läsa in 
konflikterna i staden som en politisk-ideologisk fråga, mellan höger och vänster. 
I stället finner vi här flera dimensioner som problematiserar ett sådant synsätt. 
Det är också här begreppet tolkningsramar är användbart, eftersom begreppets 
konstruktivistiska karaktär innebär att aktörernas tolkningar av händelser och 
situationer sätts i fokus.501 Samtidigt som aktörerna måste anpassa sitt budskap 
till mottagarnas kulturella värderingar, är själva poängen för de oppositionella 
att väva in sina egna värderingar och målsättningar i en accepterad kulturell 
inramning.502 I det här fallet handlar ”systemet Melbourne” framför allt om en 
kritik som riktar in sig på föreställningen om att stadens ledande män utnyttjar 
kommunens ekonomiska medel för att favorisera och belöna lojala hantlangare. 
Samtidigt var ”systemet Melbourne” inte någon ny bestämning av sakernas 
tillstånd i Filipstad. I själva verket är det kulmen på en gammal konflikt mellan 
Melbourne och hans tidning och stadens nykterhetsfolk. På så sätt handlade 
konflikterna lika mycket om en uppgörelse inom det frisinnade partiet och 
vilken berättelse om det verkliga frisinnet som skulle dominera. Det var en 
konflikt som bottnade i lokala motsättningar mellan olika kulturella miljöer. Det 

                                                 
500 Bergslagernas Nyheter 12/3 1915. 
501 Det är så jag uppfattar Snow et als ursprungliga resonemang kring ”frame alignments”, se Snow, 
David et al, ”Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation”, America 
Sociological Review 1986:51, s. 464-481.  
502 Tarrow (2003), s. 110. Rochon (1998), s. 15ff.  
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ska understrykas att Carl Josefsson var en av initiativtagarna till 
nykterhetsorganet Bergslagernas Nyheter och att tidningen redan från början hade 
en ambition att ta över Filipstads Stads och Bergslags Tidnings roll i staden.503 
Melbournes hållning i nykterhetsfrågan hade inneburit att han inrangerades 
bland de högerkrafter som motarbetade nykterhetsrörelsen och dess strävan. I 
nykterhetspropagandan framställdes ofta frågan som en strid mellan 
kapitalistiska intressen och folkviljan. ”Systemet Melbourne” ingick därmed i en 
etablerad tolkningsram om en konspirerande höger med intressen i sprit-
hanteringen.504    

   Samtidigt finns det en annan dimension i konflikten. Det handlar om en 
motsättning mellan olika synsätt på det kommunala, som bl.a. Rune Bokholm 
noterat. Bokholm påpekar att det program som Frisinnade landsföreningen 
antog 1907, efter rösträttsbeslutet i riksdagen och där man tydligt signalerade en 
strävan efter ökad demokratisering av kommunerna, vilket också enligt 
Bokholm skulle innebära inskränkningar i den kommunala självstyrelsen, i 
betydelsen ökad statligt inflytande över den kommunala förvaltningen.505 
Anklagelserna om fraternisering med högern som åtföljt Melbourne under 
många år handlade delvis om denna motsättning, som i grund och botten 
handlar om synen på staden och kommunen. Högerns tystnad i tryckeriaffären 
blir också ett ställningstagande för Melbourne och dennes svindel med 
medborgarnas pengar, enligt Bergslagernas Nyheter. Vad som i grund och botten 
egentligen handlade om olika synsätt på kommunen blev i Filipstad partipolitik. 
Den gamla uppfattningen om att kommunalpolitiken uppfattades som i första 
hand ett förvaltande av den gemensamma skattkistan, där de styrande kunde 
hantera medel efter eget bevåg ifrågasattes, och ledamöter och tjänstemän fick 
allt oftare finna sig i att utsättas för allmänhetens granskning. Det var en 
omsvängning mot krav på kommunal effektivitet som andades den nya 
integrationistiska syn, som Norrlid benämnt det, vilket banade väg för en ny syn 
på kommunen som organ för den offentliga verksamheten.506 Partilinjerna i 
voteringen tydliggör det partiskiljande i själva grundfrågan. Frankel, Nordqvist, 
Lundblad, Larsson, Marin, Josefsson, Ringström, Edén och Pettersson var alla 
frisinnade eller socialdemokrater och röstade emot drätselkammarens förslag.507  

 

 

 

                                                 
503 En bok om Filipstad, s. 458.   
504 Det ska noteras att Filipstads-frisinnet var osedvanligt radikalt, i jämförelse med t.ex. Frisinnade 
landsföreningens hållning i nykterhets- och förbudsfrågan. Samtidigt stärktes enligt Lundkvist 
nykterhetsvännernas ställning med tiden. Om utvecklingen inom landsföreningen, se Lundkvist 
(1974), s. 242-250. 
505 Bokholm (1995), s. 311. 
506 Se t.ex. Norrlid, Ingemar, Demokrati, skatterättvisa och ideologisk förändring. Den kommunala 
självstyrelsen och demokratins genombrott i Sverige (Lund 1983. 
507 Bokholm har noterat påtagliga likheter mellan socialdemokraternas och de frisinnades program. 
Bokholm (1995), s. 311. 
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Melbourne och kommunalpolitiken 

Frågan om ”systemet Melbourne” ska förstås, menar jag, i ljuset av en kamp 
mellan olika fraktioner som kännetecknade de tidiga partierna. Konflikten 
mellan Melbourne och de radikala nykterhetsvännerna handlade i själva verket 
om makt över definitionen av frisinne och över partiet, men framför allt frågan 
om kommunens ställning i relation till staten.508 Ett exempel, som kan kasta 
ytterligare ljus över motsättningarna, kan hämtas från Melbournes motsvarighet 
i Karlstad. Karlstads-Tidningens redaktör Mauritz Hellberg skriver till exempel i 
juni 1902 till Henrik Hedlund, angående en inbjudan att delta i 
landsföreningens möte i Stockholm: 

Min gränsställning emellan liberalismen och socialismen gör att jag känner mig ganska hemlös i ett 
tämligen högerliberalt sällskap såsom samlingspartiets utvidgning [d.v.s. Frisinnade landsföreningen, min 
anm.] utanför riksdagen på det hela väl är. Samling är ju betydelsefullt i politiken, men gud vet om 
den inte öfverkastar, i synnerhet om den är konstgjord och mer äller mindre tvungen. Man talat om 
den nytta samlingspartiet gjort, men har det inte gjort mycken skada också genom att länkbinda våra 
käckaste framstegsmän under lydnad till en hop f.d. vildars konjunkturliberalism[...].509   

Ambivalensen inför partier kommer till uttryck hos Hellberg, om än i omvänd 
mening, liksom hos Melbourne men av andra skäl. Däremot menar jag att det är 
fråga om samma tveksamma förhållande till partierna som Hellbergs brev 
kommunicerar, som vi också finner hos bland andra Melbourne. Den 
individualistiska betoningen av det politiska innebar att partier inte enbart 
fungerade hämmande utan också hotade själva uppfattningen om vad liberal 
politik innebar.  

   Denna spänning mellan dragen av elitparti och massparti präglade på flera sätt 
det liberala partiets historia. Motsättningen mellan moderata och radikala 
element inom landsföreningen kom också att påverka genom utbrytningar, 
särskilt i samband med försvarskrisen 1914. Nykterhetsfrågan ledde i sin tur 
fram till en splittring i ett frisinnat och ett liberalt parti 1923. Det var alltså en 
spänning som hade funnits inom partiet från början och som lokalt, vilket har 
påvisats i Filipstad, hade rötter långt tillbaka i tiden. Melbourne var i början av 
sin tid som redaktör för Filipstads Stads och Bergslags Tidning kritisk till de rådande 
förhållandena i staden. Med tiden ändrades dock hans inställning till samarbete 
med högermän i det kommunala arbetet. Visserligen uppfattades hans 
uteslutning ur fullmäktige vara en konsekvens av hans arbete för att 
kommunalisera stadens elektricitetsverk. Men samtidigt var det genom detta 
arbete han skaffade sig samarbetspartners, såsom fallet var med Arvedsson. 
Men Melbourne stod ingalunda för en äldre syn på kommunen, det vill säga en 
syn på kommunen som bolag, utan snarare förfäktade han en självständig 
hållning i förhållande till partier och intressen, som grundval för samarbete i 
stadsfullmäktige. Han kan därför betraktas som ett belysande exempel på en 
aktör som agerar när politiska möjligheter och tillfällen infinner sig, för att 
främja sina egna målsättningar. Det är också huvudskälet till att han också 
                                                 
508 Om motsättningen självstyre och demokratisering, se Bokholm (1995). 
509 Brev till Henrik Hedlund från Mauritz Hellberg4/6 1902. Henrik Hedlunds samling. 
Handskriftsavdelningen, Göteborgs universitet.  
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kommer i konflikt med sina meningsfränder, vilkas radikala opposition mot 
etablissemanget omöjliggör varje försök till samarbete mellan partierna. 
Melbourne väljer därför att distansera sig från lokalavdelningen och förespråkar 
andra idéer och värderingar, som dels tar avstånd från programmatiska och 
ideologiska försvärjanden, dels partiers och intressens dominans. På så sätt 
påminner hans politiska agerande mer om den traditionella notabilitetens, som via 
förhandlingar och överenskommelser med andra framstående män söker stöd 
för den egna kandidaturen. Hans inval i stadsfullmäktige 1905 var t.ex. ett 
resultat av ett privat möte.  

   Samtidigt intar han en ombytlig hållning. Inför landstingsvalet 1910 tar t.ex. 
Melbourne, tillsammans med A. F. Pehrson och Hjalmar Wester initiativ till ett 
valmöte för frisinnade som inte accepterade den valsamverkan som kommit till 
stånd med Socialdemokraterna.510 Inför stadsfullmäktigevalet samma år kunde 
däremot Melbourne mana till samling bland vänstern, också Social-
demokraterna!511 1914 kom dock Melbourne att beklaga, genom att hänvisa till 
att det är den frisinnade lokalavdelningen som sammankallat till valmöte, att alla 
politiska val numera var politiska.512 Melbourne motiverar i en annan artikel 
från samma år sin uppfattning av kommunerna numera inte hade någon politisk 
betydelse eller politisk funktion, eftersom landstings-representationen nu valdes 
direkt och inte som tidigare av städerna.513 Det var via städernas indirekta val av 
ledamöter till riksdagens första kammare en politisering av valrörelserna var 
motiverad, enligt honom. Sedan landstings-valreformen trädde i kraft 1910 
fanns inte längre detta behov. Det var därför önskvärt att återgå till kommunala 
val efter kommunala linjer istället för partival, hävdade Melbourne. Melbourne 
kunde också 1914 se reaktioner mot partivalen. Han lyfte exempelvis fram 
Filipstads arbetare, som inför stadsfullmäktigevalet 1914 revolterade mot 
arbetarekommunens strykning av järnsvarvaren A. L. Erikssons namn. Ett 
annat exempel som förs fram från detta år var den valsedel för kommunal 
samling, som dock senare fick frisinnad beteckning.514  

   Året efter ställde sig, som vi sett ovan, nykterhetsfrågans överordnade roll i 
kommunala sammanhang på sin spets. Här ingick en kritik mot att 
kandidaternas inställning i frågan var avgörande för deras uppställande som 
lokalavdelningens kandidater.  Frågan om det imperativa mandatet skapade 
obehag hos många liberaler.515 Det var inte bara förhållanden av lokalpolitisk 
karaktär som gav upphov till stridigheterna. Konflikten speglar också den 
ambivalens många liberaler upplevde i förhållande till framväxandet av 
masspartier. Det gällde inte bara kommunalt, utan också på riksdagsnivå. Hans 
Daalder har gjort det viktiga påpekandet att bara för att partier blev 

                                                 
510 Filipstads Stads och Bergslags Tidning 24/5 1910. Mötet står öppet för ”verkligt frisinnade” och 
därför inte för högermän eller socialistbundsförvanter, poängteras det. 
511 Filipstads Stads och Bergslags Tidning 13/12 1910, 15/12 1910. 
512 Filipstads Stads och Bergslags Tidning 24/11 1914. 
513 Filipstads Stads och Bergslags Tidning15/12 1914. Melbourne gör här den vanliga kopplingen till 
valet till riksdagens Förstakammare, som gjordes via landstingen och de större städerna. 
514Filipstads Stads och Bergslags Tidning 8/12 1914, 15/12 1914.  
515 Johansson (1997). Åberg (2011). 
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accepterade, innebar det inte att man var säker på vilken partityp som var att 
föredra.516 I Filipstad stod striden mellan elitpartiernas lösliga karaktär och 
masspartiets krav på underordning under program och kollektivt fattade beslut. 

   Diamond & Gunther med flera forskare har understrykit partiers funktion av 
att representera olika sociala grupper, antingen genom att skjuta fram olika 
intressen eller symboliskt.517 I fallet Filipstad ska motsättningarna förstås mot 
den bakgrunden.  Philippe C. Schmitter har påpekat att partier har en viktig 
funktion att tillhandahålla symboliska identiteter, som ett sätt att styra 
valpreferenser. Målet är att få väljarna att identifiera sig med partiet.518 Det 
förklarar den skarpa motsättningen mellan å ena sidan Melbourne, som i 
egenskap av liberal inte kunde kompromissa bort den individuella friheten, och 
nykterhetsradikalerna å den andra som hävdade kollektiva värderingar. 
Motsättningen bottnar i bedömningen av möjligheterna att kunna verka 
politiskt, där partierna verkade begränsande på den enskilde politikerns 
möjligheter att tänka och agera. Det är mot den här tendensen, med starka drag 
av masspartiet som idealtyp, som Melbourne vänder sig emot. Genom att 
symboliskt ställa sig ovanför intressen och partier skapar Melbourne möjligheter 
att manövrera och bygga allianser åt flera olika håll, vilket inte skulle vara 
möjligt om han underkastat sig partilogiken. Samtidigt får det konsekvenser i en 
starkt polariserad politisk kultur, som den i Filipstad. Han bidrar till att öka den 
lokalpolitiska polariseringen genom sitt avståndstagande till nykterhetsfolket 
och i förlängningen den frisinnade lokalavdelningen. 

 

Höger- och vänsterliberaler 

Melbourne var på så sätt ett uttryck för den ambivalens som många liberaler 
kände inför partiernas allt starkare grepp om inte minst lokalpolitiken. Samtidigt 
var Melbourne också ett uttryck för de motsättningar som fanns inom 
liberalismen och som fanns med i landsföreningen redan från början. I det 
följande kommer den allt starkare motsättningen mellan höger- och 
vänsterkrafterna bland liberalerna att undersökas. Men istället för att betrakta 
mosättningarna som resultat av olika inställningar i sakfrågor, som försvars- 
eller nykterhetsfrågan i sig, kommer jag att undersöka om motsättningarna i 
själva verket bättre kan förklaras av en grundläggande motsättning i synen på 
det politiska och partiernas roll. I den meningen blir motsättningar i sakfrågor 
enbart symboliska yttringar, medan själva orsaken står att finna i den djupare 
politiska kulturen.      

 

 

                                                 
516 Daalder framför exemplet England där partier tidigt växte fram. Daalder (2009), s. 54.  
517 Diamond & Gunther (2001).  
518 Schmitter (2001), s. 75.  
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Motsättningarna inom Frisinnade landsföreningen 

Redan i samband med landsföreningens bildande hyste många radikaler en 
ambivalent inställning till den nya partiorganisationen. 1901 påtalade Mauritz 
Hellberg sina farhågor kring bildandet av Frisinnade landsföreningen i ett brev 
till Henrik Hedlund. Ur hans perspektiv handlade det om oron för att mindre 
reformsinnade element skulle omintetgöra målet att åstadkomma ett nationellt 
reformsinnat vänsterparti.519 För Hellberg var det särskilt kompromissandet 
kring rösträttsfrågan som var stötestenen. På många sätt kom Hellbergs 
farhågor också att besannas, landsföreningens historia är på många sätt en 
berättelse om motsättningar, kuppförsök och ständiga hot om utbrytning av 
olika grupperingar.520 Gösta Johansson hävdar att försvarsstriden 1914 innebar 
ett förstärkande av den moderatliberala falangen inom landsföreningen och en 
förskjutning åt höger. När därför frågan om samverkan med SAP aktualiserades 
i början av 1915 gav den upphov till starka känslor.521 Folkrörelsernas allt 
starkare ställning inom Frisinnade landsföreningen fick också motsättningarna 
att öka, där starkare krav på en lösning i nykterhetsfrågan bidrog till att stärka 
motsättningarna bland liberalerna. Också lokalt kom motsättningarna mellan 
höger- och vänsterfalangen inom Frisinnade landsföreningen att få genomslag. 
Melbourne och advokaten Hjalmar Wester manade till bojkott av den 
valsamverkan som kommit till stånd mellan ortens frisinnade lokalavdelning 
och Socialdemokraterna inför landstingsvalet. Storstrejken 1909 innebar att 
många liberaler i Socialdemokraterna såg en motståndare snarare än en allierad. 
Försvarsfrågan och Karl Staaffs död 1915 innebar att den enande kraften i 
landsföreningen försvann. Samtidigt växte socialdemokratins styrka under 
1910-talet där inte minst försvarsfrågan 1914 innebar att deras grepp om 
småfolket, som tidigare röstat liberalt, kom att befästas.522 Det innebar att de 
liberala var trängda från alla håll. Samverkan med Socialdemokraterna var en 
möjlighet, men innebar att den kommunala rösträtten måste föras upp. 

  

Den kommunala rösträtten i Frisinnade landsföreningens program 

Den kommunala rösträtten blev en viktig fråga för samverkan med 
Socialdemokraterna, men var inom landsföreningen omtvistad. Vad det 
handlade om var farhågorna om att en utvidgad kommunal rösträtt skulle hota 
det kommunala självstyret. I princip handlade det om att en utvidgad rösträtt 

                                                 
519 Hellberg till Henrik Hedlund 18/11 1901, Henrik Hedlunds samling. Handskriftsavdelningen 
Göteborgs universitetsbibliotek, Göteborgs universitet. Liknande farhågor uttryckte Hellberg redan 
om Liberala samlingspartiet i riksdagen. Hellberg till Henrik Hedlund, 9/9 1899, Henrik Hedlunds 
samling. Handskriftsavdelningen Göteborgs universitetsbibliotek, Göteborgs universitet.  
520 Motsättningar mellan höger- och vänsterfalanger inom landsföreningen är ett ständigt 
orosmoment, där inte minst storstrejken 1909 och försvarsstriden 1914 kan anses som särdeles 
allvarliga. I båda fallen handlade det om högergrupperingar som hotade att bryta sig ut och bilda ett 
centerparti. Johansson (1997), s. 148-164, 164-184. 
521 Johansson (1997), s. 527ff. 
522 Se t.ex. valnummer av Värmlands Folkblad 25/4 1914. Tidningen utkom som valtidning perioden 
mars-augusti 1914. 
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skulle åtföljas av garantier, för att förhindra oansvarig ekonomisk politik, vilket 
var ett av högerns krav.523 När frågan diskuterades inom landsföreningens 
förtroenderåd var det flera, bland andra August Lindh i Kil, som betonade 
nyttan med det kommunala självbestämmandet medan en rösträttsreform 
ansågs gagna partiet ytterst lite. Anders Pers, tidningsredaktör i Västerås, 
hävdade dock att den frisinnade pressen var för ett agerande i frågan, samtidigt 
som han påstod att något missbruk inte var att frukta av en utsträckt kommunal 
rösträtt. Tvärtom, ansåg han, var faran större att småfolket, om det fick den 
kommunala makten skulle bli alldeles för sparsamt.524 Staafs och verkställande 
utskottets förslag kom att vinna omröstningen, och man beslutade att verka för 
upplysning om den kommunala rösträtten. Däremot hölls ingen omröstning om 
samverkan med Socialdemokraterna.525 

 

Det lokala framtagandet av kommunala program    

I Filipstad framgår av lokalföreningens protokoll att verksamheten mattats av 
1914, men till följd av frågan om den kommunala rösträtten vaknade 
verksamheten till liv igen.526 Som en konsekvens av kravet att införa lika rösträtt 
i kommunala val, kom också snart förslaget att väckas om att utarbeta ett 
liberalt kommunalt program för Filipstad. Att frågan blev aktuell nu äringen 
tillfällighet, eftersom man också i Skövde vid ungefär samma tidpunkt börjat 
arbetet med ett kommunalt program. Jag har däremot inte funnit några 
anvisningar från centralt håll om att sådana program skulle utarbetas av 
lokalföreningarna, utan källmaterialet tyder istället på att det skedde på lokalt 
initiativ.527 Bakgrunden var dock kriget. Lokalavdelningarna befann sig också 
mitt uppe i en omorganisation, där städerna delades in i permanenta valdistrikt, 
eller ”rotar”. Organisationen var hämtad från nykterhetsrörelsen och baserades 
på röstlängden. Indelningen hade det propagerats för på regional nivå.528 Det 
program som antogs och som kom att behandlas senare var radikalt och socialt 

                                                 
523 Östberg (1996), s. 64-65, 81-86. Ekström von Essen (2003), s. 80-83. 
524 Johansson (1997), s. 530-533. 
525 Johansson (1997), s. 534. 
526 Vilket Staaff ville tona ned enligt Grundels anteckningar från Verkställande utskottets 
diskussioner. Se Protokoll 26/4 1915, Verkställande utskottet, Frisinnade landsföreningen. A2:12. 
Riksarkivet Stockholm. Johansson (1997), s. 534f, hävdar att Rönbloms tolkning av den kommunala 
rösträttens aktualitet hängde samman med samverkansfrågan var felaktig, om man ser till debatten 
som helhet. Johansson menar vidare att Staaf var emot en samverkan med SAP, en tolkning som 
grundas helt på missuppfattningar, hävdar han. Mitt intryck är dock att en läsning av VU:s protokoll 
ger stöd åt Rönbloms uppfattning, att frågan väcktes för att främja samverkansmöjligheter med SAP.   
527 I Filipstad är det tapetserare Westin som kommer med förslaget. Protokoll 10/3 1916, Frisinnade 
lokalavdelningen i Filipstad. Vol. 1. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Karlstad. Det ska 
påpekas att redan 1910 hade de frisinnade i Karlstad utarbetat ett kommunalt program inför 
stadsfullmäktigevalen. Något särskilt kommunalt program arbetades heller inte fram centralt av 
liberalerna under 1920-talet, enligt Bokholm som hänvisar till Ingemar Norrlid. Bokholm (1995), s. 
311 not 40. 
528 Nya stadgar för lokalavdelningen antogs i maj 1916, där det kommunala programmet omnämns 
(§2). Protokoll 2/5 1916, Frisinnade lokalavdelningen i Filipstad. Vol. 1. Föreningsarkivet i Värmland, 
Arkivcentrum Karlstad.  Redan 1913 uppmanade länskommittén de större kommunerna att uppdela 
valkretsen i mindre distrikt. Protokoll 24/3 1913, Östra Värmlands frisinnade valkretsförbund. Vol 1. 
Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Karlstad. 



130 
 

inriktat, med krav på kommunens ingripande för att motverka nöden och 
rådande missförhållanden. Det är inte orimligt att hävda att det faktum att 
Socialdemokraterna framträder som självständig gruppering inför stads-
fullmäktigevalet 1915 spelade en roll för den ökade aktiviteten. 

    

Stadsfullmäktigevalet 1915 

Det kommunala upplysningsarbetet genomsyrar den frisinnade valrörelsen 
1915. Bergslagernas Nyheters redaktör Jönsson ledde upplysningsarbetet och var 
också valrörelsens organisatör. I november höll han ett kommunalpolitiskt 
föredrag inför lokalavdelningen, där man också diskuterade lämpliga kandidater 
inför valet. Bergmästare Hjalmar Nordqvist hade i en skrivelse inför mötet 
tillkännagivit att en annan frisinnad gruppering skulle uppställa kandidater på ett 
annat möte. Man skulle också anta beteckningen ”Vänstern”.  Advokat Wester 
föreslog dock att de liberala skulle gå fram under beteckningen ”Sparsamhets-, 
nykterhets- och reformvänner”. Det blev också mötets beslut. Mötet satte upp 
kandidater företrädesvis hämtade från nykterhetsfolket, med Carl Josefsson 
som första namn. Ett utskott sattes också samman och som på styrelsens 
kallelse skulle träffas och förbereda valarbetet.529  

   Det av Hjalmar Nordqvist omtalade andra frisinnade valmötet hade samman-
kallats av honom själv, bankdirektör Daniel Frankel och handlanden L. M. 
Nilsson. Mötet menade att ingen specifik fråga skulle vara bestämmande när det 
gällde uppställandet av kandidater. Att det var nykterhetsfrågan som avsågs är 
uppenbart. Mötet uttalade sig för principen att vid stadsfullmäktigeval ta mindre 
hänsyn till kandidaternas inställning i en viss fråga än till deras förmåga.530 Det 
var uppenbart att mötet var en protest mot nykterhetsfolkets dominans i 
lokalavdelningen. Mötet satte upp rektor Petersson, Melbourne, Wester, fröken 
Gerda Bergstrand, gårdsägaren Nilsson och predikanten J. Odhelius som 
kandidater. Endast rektor Pettersson och Wester fanns uppsatta på 
lokalavdelningens vallista. En kommitté tillsattes också för att verka för att 
övriga vänstergrupper skulle ta samma partibeteckning. Mötet fick också 
resultat genom att lokalavdelningen kom att besluta att namn som det andra 
frisinnade valmötet enats om skulle kunna tas upp på den egna listan. En ny 
vallista röstades fram och fick till slut följande utseende: Carl Josefsson, rektor 
Pettersson, trävaruhandlare Ekholm, lantbrukare Eriksson, gårdsägaren Nilsson 
och byggmästare Olsson. Men eftersom Socialdemokraterna redan antagit 
beteckningen ”Vänstern” och låtit trycka upp och sprida valsedlar med den 
beteckningen, bestämde man sig för att gå fram under den redan antagna 
beteckningen.531 

                                                 
529 Protokoll 26/11 1915, Frisinnade lokalavdelningen i Filipstad. Vol. 1. Föreningsarkivet i Värmland, 
Arkivcentrum Karlstad. 
530 Filipstads Stads och Bergslags Tidning 30/11 1915. 
531 Protokoll 29/11 1915, Frisinnade lokalavdelningen i Filipstad. Vol. 1. Föreningsarkivet i Värmland, 
Arkivcentrum Karlstad. I Filipstads Stads och bergslags Tidning uppges dock 30/11 att de liberala 
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   Det var uppenbart att det alternativa frisinnade mötet var ett uppror mot 
rådande förhållanden i lokalavdelningen. Att mötet riktade sig mot vissa 
personer med ledande ställning i logen Filip blir tydligt om man jämför de 
namn som framförs och förkastas. Att Carl Josefsson namn inte var möjligt är 
närmast symboliskt i sammanhanget. Det har framgått att det handlar om 
motsättningar med en lång historia, där Carl Josefsson framstått som 
oppositionens ledande men också kontroversiella namn. Dusterna med 
Melbourne har redan behandlats. Samtidigt som viss kritik har kunnat skönjas i 
undersökningen hittills, så var det tydligt att det öppna upproret mot lokal-
avdelningen och dess ledning markerade en höjdpunkt i konflikterna. Som vi 
sett ovan var den kommunala rösträttsfrågan med all sannolikhet ett försök att 
skapa en valfråga för partiet, efter att ha förlorat en stor andel av sina väljare i 
samband med försvarsstriden. I den meningen var frågan ett sätt för partiet att 
skapa politiska möjligheter, inte minst att möjliggöra en samverkan med 
Socialdemokraterna. Ser vi däremot till lokala förhållanden i Filipstad, kastar 
däremot begreppet begränsningar mer ljus över situationen. Trots vänster-
samverkan lyckades oppositionen inte bryta etablissemangets makt över staden. 
Tarrow har påpekat att ”constraints” inte enbart handlar om de maktägandes 
möjligheter till repressiva åtgärder, utan att begreppet också innefattar faktorer 
som handlar om kapaciteten att uppvisa en enad front mot utmanare.532 I det 
stycket hade också den styrande eliten i staden lyckats genom att bygga nya 
koalitioner, inte minst förkroppsligade genom Melbourne, kring 
moderniseringsprojekt och stadens utveckling. Stadsfullmäktigevalet 1915 blev 
en punkt då motsättningarna mellan nykterhetsvänner och de bland Filipstads 
frisinnade som tog avstånd från nykterhetsradikalismen ställdes på sin spets. 
Hjalmar Nordqvist påpekar t.ex. i en insändare att man inte behövde vara 
nykterist för att vara liberal. Inte heller återfanns den punkten på Frisinnade 
landsföreningens program. Nordqvist besvarade här också anklagelser om att 
skjuta nykterhetssaken åt sidan, genom att påpeka att fyra av fem på det av 
honom och andra samlade mötets vallista var absolutister. Melbourne 
försvarades också som en pålitlig liberal. Han ansågs i stället vara offer för 
”valbosspolitikens partiskhet”, vilket var riktat mot Josefsson. Samtidigt riktade 
Nordqvist också kritik mot högern, vilkas framträdande drag var partitvång. Att 
ta sig till valurnan framställdes som ett sätt att protestera mot två typer av 
fanatism: nykterhets- och partifanatismen.533 

   Mot bakgrunden av den tidigare anförda debatten om befarade hot mot det 
kommunala självstyret växer det här fram en bild av ett motstånd bland flera 
tongivande frisinnade mot vad man i den här diskussionen betecknade som det 
lokalas underkastelse och den nationella politikens överordnande. Såväl 
nationellt mäktiga särintressen som partipolitiken lyfts fram som ett hot mot 
verkandet för det gemensamma bästa. Det var ett hot om centralisering på 
                                                                                                                                        
valt att gå fram under samma beteckning som socialdemokraterna. Det är dock inte en uppgift som 
återfinns i lokalavdelningens protokoll, utan härrör förmodligen från det omtalade andra frisinnade 
mötet. 
532 Tarrow (2003), s. 20. 
533Filipstads Stads och Bergslags Tidning 4/12 1915.  
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kommunernas bekostnad, som redan Tocqueville varnade för som 
ofrånkomlig.534 Framhävandet av självständighet och kompetens på bekostnad 
av inställning i en sakfråga och partitillhörighet var dock inte enbart ett försvar 
för traditionella kommunala värderingar, utan bör också ses som ett försök att 
komma förbi specifika politiska begränsningar. I den meningen kan mot-
sättningarna betraktas som likkartade de konflikter som förekom inom till 
exempel de samtida socialistiska partierna. Diamond & Gunther har i det 
sammanhanget pekat på att den öppenhet och tolerans som ofta har präglat 
socialdemokratiska partier när det gäller motsättningar mellan pragmatiker och 
mer ideologiskt färgade segment, antingen inneburit utbrytning ur partiet eller 
att partiet gradvis har omvandlats i en mer moderat och pragmatisk riktning.535 
Den öppna revolten mot lokalavdelningen, med konkurrerande valmöten och 
kandidater, innebar ett uppenbart hot mot den frisinnade sammanhållningen. 

   Valresultatet innebar att vänsterpartierna fick fem platser att tillsätta. För de 
frisinnade invaldes Carl Josefsson, rektor Pettersson och Melbourne. De två 
övriga platserna tillföll Socialdemokraterna. Den omtalade ”valbosspolitiken”, 
som så starkt kritiserats av Nordqvist, skulle dock kulminera i följande 
stadsfullmäktigeval. Ett viktigt bidrag till att motsättningarna kom att ställas på 
sin spets var arbetet med framtagandet av det lokala kommunala programmet.      

 

1916 års kommunala program 

Arbetet med det kommunala programmet leddes av Bergslagernas Nyheters 
redaktör Carl Jönsson, som under 1915 tar upp den kommunala rösträttsfrågan 
i ett flertal artiklar och föredrag. Resultatet blev ett kommunalt program som 
antogs av lokalavdelningen i oktober 1916.536 Det kommunala programmet är 
relativt allmänt hållet (bilaga 2). De flesta punkterna känner vi igen från de 
lokala politiska striderna i Filipstad. Programmet har också en tydligt markerad 
ekonomisk profil, där man ställer krav på ett framsynt och målmedvetet 
handhavande av stadens ekonomi. Programmet föreskriver en sparsamhet, som 
innebär att varje föreslagen utgift ska prövas mot dess nödvändighet och att 
användningen av stadens medel kontrollerades på ett effektivt sätt. Särskilt 
varnar man för låntagande som en riskfylld väg. Vidare är världskriget och dess 
verkningar närvarande i programmet. 

   Det kan konstateras att programmet såväl punktvis som till sitt innehåll 
uppvisar stora likheter med andra liberala program från den här tiden. Å ena 
sidan eftersträvas sparsamhet med kommunala medel, å andra sidan vill man att 
kommunen är aktiv med att skapa åtgärder mot krigstidens verkningar. 

                                                 
534 Se Bokholm (1995), s. 313-315. 
535 Diamond & Gunther (2001), s. 18. 
536 Protokoll 18/10 1916, Frisinnade lokalavdelningen i Filipstad. Vol. 1. Föreningsarkivet i Värmland, 
Arkivcentrum Karlstad. Det ska noteras att landsföreningen i en skrivelse i oktober 1916 
rekommenderar upprätta kommunalpolitiska program. Skrivelsen återfinns i lokalavdelningen i 
Skövdes protokoll, se styrelsemöte 16/10 1916, Skövde frisinnade valmansförenings styrelse. A2:1. 
Folkrörelsernas arkiv för Skaraborg, Lidköping.   
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Programmets sociala karaktär är tydligt, där egnahemsfrågan ingår som en viktig 
åtgärd för att förbättra bostadsförhållanden.537 Det är en aktiv kommunal 
politik som eftersträvas. Samtidigt finner vi ett tydligt genomslag av 
lokalpolitiska frågor i programmet. Särskilt gäller det punkten om förvaltning, 
där kritiken mot de kommunala tjänstemännen är skarp, samt olika satsningar 
på näringslivet. Programmets framarbetande kantades dock av motsättningar 
och kontroverser. Anledningen var en tidig programpunkt om att staden skulle 
dela ut jord med tryggad besittningsrätt. En sådan skrivning fick Melbourne i 
Filipstads Stads och Bergslags Tidning att beteckna programmet som ett 
kommunistiskt valprogram.538 Det är möjligt att denna punkt hade sitt upphov i 
idéer hämtade från den svenska jordreformrörelsen, framförallt ”georgismen”, 
som hade ett fäste i Värmland och i Filipstad, där de ledande makarna Hansson 
slog sig ned för att bilda en bas för rörelsen.539 Georgismen och jordreform-
rörelsen strävade något förenklat efter att skapa en samhällsutopi baserad på 
småjordbruk och var kritisk till industrialism och kapitalism. Politiskt stod den 
mellan liberalism och socialism.540 Martin Stolare menar att det var inom IOGT 
som georgismens ledande talespersoner, makarna Hansson, hoppades finna 
anhängare till sin rörelse. Den ledande godtemplaren i Filipstad, Carl Josefsson, 
fanns också med i styrelsen för Hanssons organisation Ekonomiska 
frihetsförbundet.541 Det går dock inte att belägga att georgistiska idéer präglade 
arbetet med programmet. Något sådant uttalande eller antydan står inte att 
finna. Men jordreformrörelsen som sådan, dock inte georgismen, påverkade 
Frisinnade landsföreningen att 1906-07 anta ett radikalt program i frågan för att 
under 1910-talet i stället bli mer bondevänligt och slå fast äganderätten.542 
Däremot är det tydligt att lokalavdelningen genom det krav som ställdes på 
staden om uppoffringar för att främja t.ex. egnahemsbyggandet, går mycket 
långt i de fordringar man kunde tänka sig att ställa. Jämför vi med det 
kommunala program som lokalavdelningen i Karlstad tog fram 1910, så säger 
man här enbart att ”egnahemsbildningen bör understödjas genom ändamåls-
enliga åtgärder”, däribland användandet av stadens tomtjord.543 Med tanke på 
de stridigheter som i decennier utkämpats kring stadens donationsfonder, som 
ofta bestod av jord och skog, framstår kraven som inte helt okontroversiella. Vi 

                                                 
537 Egnahemsfrågan som en lösning på samhällsproblem och som en hörnsten i tidens sociala 
program har belysts av bl.a. Edling (1996). 
538 Filipstads Stads och Bergslags Tidning 7/12 1915. Bakgrunden var att Josefsson och 
Bergslagernas Nyheter angripit Melbourne, i egenskap av drätselkammarens ordförande, som 
ansvarig för en undermålig jordpolitik. 
539 Stolare (2003), s. 159-166. 
540 Se Stolare (2003), kap. 6 och kap. 7. 
541 Stolare (2003), s. 161, samt 172. I styrelsen ingick även Josefsson blivande svärson, 
socialdemokraten Jalmar Furuskog, som med tiden blev bergskolerektor och 
stadsfullmäktigeledamot i Filipstad. 
542 Stolare (2003), s.213-215, 228ff, samt där anförd litteratur. Den radikala hållningen förklaras med 
en vilja att nå samhällsgrupper med intresse av att skaffa sig egen jord, såsom t.ex. lantarbetare, 
som till följd av beslutet om utvidgad rösträtt 1907 kom att bli en potentiell del av den liberala 
väljarbasen. Samtidigt fanns det inom Frisinnade landsföreningen ledning tongivande personer inom 
jordreformrörelsen och med georgistiska sympatier, såsom t.ex. Erik Palmstierna och Carl 
Lindhagen, som dock lämnar partiet för socialdemokratin under 1910-talet.   
543 Valupprop (tryckort Karlstad 1910), Länskommitténs Korrespondens 1907-1922, Värmlands 
Frisinnade länskommitté. Vol. 1. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Karlstad. 
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kommer att få anledning till att ytterligare göra jämförelser av det kommunala 
programmet, i samband med studien av arbetet i Skövde, men klart är att de 
frisinnades krav på omfördelning (samhällssolidaritet) och kommunalt ansvar 
för samhällsmedlemmars sociala välfärd var radikalt, allt för radikalt för en del, 
inte bara för Melbourne. Rune Bokholm har också i sin forskning betonat de 
tydliga likheterna med socialdemokratisk kommunal politik, i liberalernas 
principprogram.544 På så sätt kan man tala om en vänstersvängning i Frisinnade 
landsföreningen, till följd av att många moderatliberala lämnat landsföreningen i 
samband med försvarsstriden. Den senare frågan hade däremot inte så stor 
betydelse för frisinnet i Filipstad. Här var det istället andra konfliktlinjer som 
utmejslats av de specifikt lokala tolkningsramar och som utformats under 
decennier.    

 

Turbulens i lokalavdelningen 

Stadsfullmäktigevalet 1916 blev en het strid mellan Filipstads Stads och Bergslags 
Tidning å ena sidan och Bergslagens Nyheter samt lokalavdelningen å den andra. 
Egentligen tar det sin början redan vid landstingsmannavalet i april samma år, 
där tidningen rekommenderade frisinnade att inte stödja Carl Josefssons 
kandidatur i landstingsmannavalet, utan istället rösta på Arvikas båda liberala 
kandidater. Frisinnade och socialdemokrater samverkade i valet och Josefsson 
väljs till landstingsman, trots tidningens rekommendationer.545 Inför stads-
fullmäktigevalet i december 1916 anser Filipstads Stads och Bergslags Tidning att 
frisinnade väljare borde stryka alla namn på den uppställda vallistan, förutom de 
två första: bankdirektör Frankel och F.K.P.R:s ordförande Marin.546 
Anledningen till oviljan att stödja lokalavdelningens kandidatlista, uppges vara 
dess ordförande Emil Jönsson, tillika redaktör för Bergslagernas nyheter, och 
dennes krets manövreringar i samband med kandidatnomineringarna.547 Vad 
Melbourne åsyftar är den kalabalik som kom att prägla lokalavdelningen inför 
stadsfullmäktigevalet. Mötena utmärktes av avsägelser och utgångar ur 
föreningen. Det klagades på möten över de frisinnade stadsfullmäktiges 
bristande sammanhållning och samarbete i fullmäktige. Ottilia Marins petande 
från kandidatlistan resulterade i att handlaren J. Ekholm övertalades att avsäga 
sig sin kandidatur, med motiveringen att Marin stod för omval. Till följd av 
Marins uteslutning från valsedeln avsade sig Jönsson och folkskollärare 
Wallinder sina uppdrag i valkommittén, varav den senares avsägelse beviljades. 
Wallinder avsade sig senare sin kandidatur, men det beviljades inte.548 Det hela 

                                                 
544 Bokholm (1995), s. 311. 
545 Filipstads Stads och Bergslags Tidning 29/3 1916, 4/4 1916. 
546 Filipstads stads och bergslags Tidning 16/12 1916. Lokalavdelningen uppställde Frankel och 
Marin för omval, lantbrukare Anders Nilsson, byggmästare O August Olsson, järnarbetare Fredrik 
Lindberg och folkskollärare O Wallinder, som nya kandidater. Protokoll 29/11 1916, Frisinnade 
lokaavdelningen i Filipstad. Vol. 1. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Karlstad. 
547 Tidningen anser att till följd av detta har Jönssongruppen ingen egen lista. Filipstads stads och 
bergslags Tidning 16/12 1916. 
548 Kandidatprocessen: protokoll 3/11 1916, 22/11 1916, 29/11 1916, frisinnade lokalavdelningen i 
Filipstad. Vol. 1. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Karlstad.  
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visar på en hög grad av oro och konflikter inom lokalavdelningen. Redan i 
november hade också bergmästare Nordqvist meddelat att han inte tänkte ställa 
upp som kandidat samt meddela sitt utträde ur föreningen.549 Nordqvists 
handlande måste ses som ett noga övervägt beslut. Men samtidigt pekar det 
mot något utmärkande för Filipstad: det tycks vara motsättningar i 
kommunalpolitiken som fick många frisinnade att tappa intresset och 
försvinna.550 Trots turbulensen i lokalavdelningen lyckades de liberala säkra tre 
fullmäktigeplatser, Socialdemokraterna en och högern sex platser. Invalda för 
de frisinnade blev bankdirektör Frankel, Marin och virkeshandlaren Ekholm.551 
Nyvalda ledamöter i fullmäktige blev stationsinspektör Ahlström samt 
bokhandlare Larsson, båda för högern, och Ekholm för de frisinnade. Övriga 
var alltså avgående ledamöter i stadsfullmäktige.  

   Händelserna i lokalavdelningen satte sina spår. Dels avgick redaktör Jönsson 
som ordförande, dels uppstod en öppen brytning mellan den absolutistiska 
fraktionen av nykterhetsvänliga och andra ledande frisinnade. Hjalmar 
Nordquist kom efter sitt utträde att bli en av lokalavdelningens starkaste 
kritiker. Det var inte enbart nykterhetsfrågan som delade de frisinnade, utan 
också förhållandet till socialismen och socialdemokratin. På så sätt speglade 
nationella motsättningar de lokala förhållandena i Filipstad, som dock späddes 
på av lokala motsättningar mellan olika fraktioner. I grund och botten handlade 
det om olika synsätt vad gällde det kommunala i allmänhet men partiväsendet i 
synnerhet. Här gör sig omständigheterna kring bildandet av en lokalavdelning 
sig påmind. Den stora stridsfrågan kom i grunden att stå mellan dem som 
föredrog ett parti med drag av elitpartiets funktioner i lokalpolitiken och den 
radikala fraktionens drag av att utvecklas mot ett massparti. Det är mot den 
bakgrunden vi ska förstå konflikterna mellan t.ex. Frans Melbourne och 
nykterhetsradikalerna i lokalpolitiken. Frans Melbourne kunde se en nytta med 
partier i kommunalpolitiken när det gällde funktionerna att enas kring 
kandidater och mobilisera väljarstöd. Däremot hade han svårare att fördra 
partierna i andra funktioner, särskilt funktionen att strukturera valen efter olika 
frågedimensioner i fråga om kandidater.552 I stället hävdade Melbourne 
kandidaternas personliga kunskaper och lämplighet som avgörande, samt deras 
oberoende och förmåga att fatta avgöranden efter eget huvud. Melbournes 
motståndare i lokalavdelningen däremot arbetade mot ett annat organisatoriskt 
mål, där masspartiets funktioner att knyta aktivister och väljare till sig, genom 
att formulera valstridens huvudfrågor, direkt eller symboliskt representera 
väljarna och därigenom integrera väljarna i den lokala politiska processen, var 

                                                 
549 Protokoll 3/11 1916, Frisinnade lokalföreningen i Filipstad. Vol. 1. Föreningsarkivet i Värmland, 
Arkivcentrum Karlstad.   
550 E O Palm lämnade t.ex. staden efter att ha tröttnat på de kommunalpolitiska fejderna och tog 
anställning på tidningen Östgöten. F.K.P.R.:s ordförande och frisinnad fullmäktigeledamot i många år 
Ottilia Marin, uppger den bristande sammanhållningen och kommunikationen mellan fullmäktiges 
liberaler inför viktiga voteringar, som en huvudfaktor varför hon inte önskade omval 1916. Protokoll 
3/11 1916, Frisinnade lokalföreningen i Filipstad. Vol. 1. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum 
Karlstad.   
551 Filipstads stads och bergslags tidning, 21/12 1916. 
552 Diamond & Gunther (2001), s. xiv. 
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ett mål i sig.553 Därigenom blev också den av partiet understödde kandidaten 
beroende av detsamma på ett helt annat sätt, där risken att undandras stöd inför 
omval alltid var närvarande.  

   Det var två principer om partiernas roll i den lokala politiska processen som 
ställdes mot varandra. Melbournes konflikter med nykterhetsradikalerna i 
lokalavdelningen var inte till följd av något avfall från liberalismen. Detsamma 
kan sägas om Hjalmar Nordqvist, som riktar samma kritik som Melbourne mot 
nykterhetsvännernas försök att dominera lokalpolitiken. Istället var det till följd 
av nykterhetsradikalernas tolkning av det egna programmet, där en 
kompromisslös hållning i nykterhetsfrågan uteslöt varje samarbete med mer 
kompromissvilliga krafter. Det är också denna kompromisslösa hållning i andra 
frågor, som skapar politiska möjligheter för nya allianser i lokalpolitiken mellan 
mer moderata krafter.     

 

Summering 

Rösträttsreformen 1907/1909 gav upphov till helt nya möjligheter för de 
lokalpolitiska aktörerna. Partierna fick en mer legitim roll också i lokalpolitiken, 
samtidigt som det skapade begränsningar för aktörer som försökte hålla en 
självständig hållning. Melbournes argumentation för det önskvärda i att återgå 
till ”rent kommunala val”, eftersom landstingen nu övertagit funktionen att 
påverka Riksdagens och Förstakammarens sammansättning, var ett försök att 
motverka utvecklingen. Rösträttsreformen innebar onekligen också ett ökat 
självförtroende och ökad tillförsikt för vänstern inför valet enligt de nya 
bestämmelserna. Samtidigt innebar reformen också att tolkningsramar kom att 
transformeras. Utsikten att allt fler arbetare skulle få rösträtt innebar att nya 
problemområden och därmed meningsfulla berättelser måste skapas. Den 
förstärkning av den radikala vänstern som befarades späddes också på av 
händelserna i samband med storstrejken 1909. I Värmland yttrade det sig bl.a. i 
protesterna mot samverkan mellan de frisinnade och Socialdemokraterna i 
landstingsvalet 1910, men också i det närmast antikapitalistiska budskap som 
återfinns i Bergslagernas Nyheter och som färgats av stämningarna. Det är 
uppenbart att den kompromisslösa tolkningsram som vänstern mobiliserade 
kring, mot en kompromisslös och oförsonligt högerstyre i staden, ämnade 
mobilisera väljarna i vad som framställdes som ett ödesval.  

   Den legitimering som partierna fått genom reformen förstärkte de existerande 
tolkningsramarna om en stad polariserad mellan en härskande höger och en 
oppositionell vänster. På så sätt kom reformen i sig att bidra till utformandet, 
och i Filipstads fall också en förstärkning, av lokalpolitiska identiteter som 
knutna till en specifik, om än diffus, ideologisk hemvist. Föreställningen om 
värmlänningen som radikal av naturen, som omnämns i litteraturen som ett 
utmärkande drag för bl.a. nykterhetsrörelsen vid den här tiden, var i ljuset av 

                                                 
553 Ibid. 
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detta knappast en fråga av essentiell natur, utan snarare ett resultat av en 
långvarig konstruktion av kollektiva identiteter, som utformats inte enbart av 
rörelsepropaganda utan också i den lokala politikens praktik.        

   Samtidigt innebar också ett sådant framhävande av radikala programmatiska 
krav och betoningen på en lika kompromisslös identitet att de existerande 
mobiliseringsstrukturerna började upplösas. De alternativa möten som 
anordnades av konkurrerande fraktioner i lokalavdelningen pekar mot ett starkt 
ifrågasättande av såväl kollektiva identiteter som rättfärdiga krav. De var uttryck 
för ett upprätthållande och befästande av existerande mobiliseringsstrukturer, 
där inte minst försvaret av Melbourne var en viktig symbol. Det motstånd som 
fanns handlade om nykterhetsintressets försök, och inte minst från ledande 
medlemmar ur godtemplarorden Filip, att dominera det lokala organiserade 
frisinnet.   

 

De frisinnade inför demokratins genombrott  

 

Hungerkravaller och demokratisering 

Världskriget gjorde sig påmint i Filipstad, vilket framgått av diskussionen om 
det kommunala programmet som togs fram 1916. Det följande årets 
oroligheter, med hungerkravaller och revolutionär agitation kom att påverka de 
svenska liberalerna nationellt men också lokalt.554 Revolutionerna ute i Europa 
skakade också det svenska samhället, men som historikern Carl Göran Andrӕ 
har visat kom det aldrig till ett skarpt läge i Sverige, trots både Brantings och Z 
Höglunds tal om att ta till storstrejksvapnet, mycket på grund av fackförenings-
rörelsens motvilja.555 Hösten 1917 hade också en vänsterregering och med stöd 
av Socialdemokraterna, ledd av liberalen Nils Edén tillträtt, vilken kom att leda 
arbetet att genomföra demokratiseringen.556 

   Också i Filipstad demonstrerade man mot den rådande nöden. Både den 25 
och den 26 april 1917 rapporteras demonstrationer i staden.557 Också under 
sommaren 1918 rapporteras oro i tidningspressen, nu till följd av mjölkbristen i 
staden. Mot den bakgrunden kom rusdrycksfrågan att ställas på sin spets, där 
utskänkningsfrågan blev en stridsfråga till följd av krigets verkningar.558       

 

 
                                                 
554 Den oroliga perioden 1917-1918 har studerats av Carl Göran Andrӕ i Revolt eller reform. Sverige 
inför revolutionerna i Europa 1917-1918 (Stockholm 1998). 
555 Andrӕ (1998), s. 295-298. 
556 Andrӕ (1998), s. 242ff 
557 Andrӕ (1998), tab. 1 s. 32. 
558 Värmlands Folkblad 30/8 1918; 18/10 1918. 
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Bakgrunden till den kommunala samlingsrörelsen 

Det har ovan framgått att en grupp liberaler tog initiativ till ett valmöte för att 
ställa upp kandidater, där inställningen i nykterhetsfrågan inte skulle vara 
avgörande. Det faktum att mötet satte upp nästan enbart absolutister som 
kandidater visar på att det inte var nykterhetsfrågan i sig man var motståndare 
till, utan hur frågan fått dominera de frisinnades kommunalpolitik. 
Framförandet av Melbourne som kandidat var också en tydlig markering mot 
den rådande tendensen inom lokalavdelningen. Hjalmar Nordqvist tillhörde 
dem som tidigt kritiserade att lokalavdelningen dominerades så stort av 
nykterhetsradikalerna. Samtidigt stod han mycket länge lojal med 
lokalavdelningen. Man kan endast spekulera i om Nordqvist verkligen efter-
strävade en sprängning av partiet 1915, eller om det helt enkelt användes som 
ett hot för att påverka lokalavdelningen i en annan riktning. Visserligen 
skapades viss enighet kring gemensam partibeteckning men endast en av 
fraktionens kandidater, rektor Pettersson, valdes in. Den kontroversielle 
Melbourne, som Nordqvist försvarat mot sina frisinnade vedersakare föll 
däremot igenom. Att redaktör Jönsson inte återvaldes som lokalavdelningens 
ordförande och inte heller valdes in i styrelsen kan ses som ett försök att blidka 
kritikerna. Uppenbarligen räckte det dock inte utan Nordqvist utträdde ur 
lokalavdelningen i mars 1916. Nordqvist kom härefter att framträda som en av 
nykterhetsliberalernas, och i synnerhet Carl Josefssons, främsta kritiker. Genom 
insändare till Filipstads Stads och Bergslags Tidning tog han debatten om nykterhets-
frågan. Nordqvist kom att spela en nyckelroll i den kommunala samlingsrörelse 
som uppstod, som ett alternativ till och ett politiskt hot mot lokalavdelningen.   

 

Nya allianser 

Nationellt hade också rusdrycksfrågan gett upphov till organisationer som 
försökte påverka opinionen mot ett förbud. Den mest tongivande var kanske 
Förbundet för medborgarfrihet, som bildades hösten 1915 och samlade 
förbudsmotståndare från högern men också socialdemokrater. Förbundet och 
likartade organisationer kom dock inte att få någon större anslutning utanför 
Stockholm, Göteborg och Skåne.559 Nykterhetsfrågan var omstridd och 
splittrade partierna, också Socialdemokraterna. 

   Vad de liberala nykterhetsmotståndarna i Filipstad, som Hjalmar Nordqvist, 
framför allt kritiserade var dock den tolkningsram som blivit dominerande för 
frisinnet i Filipstad. Inför stadsfullmäktigevalet 1918 kritiserade Nordqvist 
uttalanden vid ett avhållet nykterhetsmöte, anordnat av bl.a. den frisinnade 
lokalavdelningen, att nykterhetsfrågan lyfts upp till en skiljelinje mellan höger 
och vänster i lokalpolitiken. Han underströk att om ”nykterhetsfanatikerna” får 
den majoritet i höstens val man sett framför sig, skulle det medföra ytterligare 

                                                 
559 Johansson (1995), s. 140-146. 
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intrång i den individuella friheten.560 Nordqvist manade därför alla krafter, 
oavsett partisympatier, som inte kunde tolerera minoriteters rätt att diktera 
majoritetens valfrihet, att förena sig. Också nykterhetsvänner påpekade i några 
insändare att frågan inte fick bli styrande vid valet av lämpliga kandidater.  En 
vecka senare publicerades också en inbjudan till ett allmänt möte för 
röstberättigade att diskutera de nyligen införda begränsningarna av rusdrycks-
försäljning, till följd av den Brattska lagstiftningen från 1917.561 Mötet skulle 
vidare diskutera ett eventuellt uppsättande av egna opolitiska kandidater inför 
stadsfullmäktigevalet. Uppropet var undertecknat av personer tillhörande den 
moderata valmansföreningen såsom exempelvis direktör Sven Bergström, och 
av frisinnade, däribland banmästare B. D. Svensson och fotografen J. Röding. 
Nordqvist var också en av undertecknarna och den som höll det så kallade 
”Antiförbudsmötets” huvudanförande. Här framhöll han den existerande 
lagstiftningens förtjänster att förhindra missbruk, samtidigt som den 
möjliggjorde ett måttligt brukande. Gränsen måste dock, menade han, dras när 
den enskilde medborgarens frihet hotades, vilket ”ytterlighetsnykteristernas” 
mobilisering ansågs innebära. Nordqvist talade om en reaktion mot, vilket detta 
möte också var ett uttryck för, nykterhetsradikalernas angrepp på den 
personliga friheten. I Nordqvist anförande fanns också en hänvisning till de nya 
valförhållandena som var att vänta. Genomförandet av den lika och allmänna 
rösträtten ligger som ett hotande moln i bakgrunden, det är uppenbart.562  

   Mötets karaktär av frisinnat oppositionsmöte mot nykterhetsfraktionens 
dominerande ställning blev också tydlig eftersom alla kandidater som 
uppställdes tillhörde partiet: bergmästare Nordqvist, banmästare Svensson, 
fotograf Röding och Melbourne var alla kända liberaler. Den femmanna-
kommitté som tillsattes på mötet för att söka samverkan med de moderata hade 
däremot en partibrytande sammansättning, där åtminstone direktör Svensson 
och bokhandlare Herman Larsson tillhörde den moderata lokalavdelningen. 
Trots sin opolitiska deklaration saknades, såvitt kan bedömmas, företrädare för 
Socialdemokraterna, även om en antiförbudsopinion fanns också här. Detta 
stärkte givetvis kritikernas påståenden om att Nordqvist och dennes fraktion 
egentligen var en högeropposition inom det liberala partiet, vilka sökte ändra 
den politiska kursen mot ett närmande till högern. Intressant är också det 
faktum att Frans Melbourne avsvor sig allt samröre med mötet samt uttalade sig 
mot att kandidera för grupperingen. Antiförbudsmötet möttes givetvis av 
reaktioner. IOGT -logen Filip bjöd in undertecknarna till en allmän debatt om 
nykterhetsfrågan, vilket dock avböjdes. Anledningen var att Bergström och 

                                                 
560 ”Front mot nykterhetsrabaldret”, Filipstads Stads och Bergslags Tidning 7/11 1918. Nordqvists 
artikel får också stöd från ett flertal håll, bl.a. från personer som uppger sig vara organiserade 
nykterister men som anser att frågan inte får dominera nomineringar av lämpliga kandidater. Se t.ex. 
”Från allmänheten”, Filipstads Stads och Bergslags Tidning 14/11 1918. 
561 Beslutet att gå på det Brattska förslaget kom att innebära att frågan om det lokala vetot föll. Se 
Lundkvist (1974), s. 117, Östberg 1996, s. 213f. Jfr Johansson, Lennart, Systemet lagom. 
Rusdrycker, intresseorganisationer och politisk kultur under förbudsdebattens tidevarv 1900-1922 
(Lund 1995), s. 154-163. Johansson kritiserar bl.a. Lundkvist för att allt för mycket betona det lokala 
vetot som en strategi för att förändra den kommunala rösträtten. (Johansson 1995), s. 159f.    
562 Filipstads Stads och Bergslags Tidning 14/11 1918, 19/11 1918. 
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Nordqvist ansåg att en debatt med godtemplarna var lönlös, med argumenten 
att man hade skäl att misstänka att det skulle komma att utnyttjas i kommunal-
politiska syften, samt att en sådan var omöjlig med ortens nykterhets-
fanatiker.563  

   Antiförbudsmötets ambition var att gå fram under gemensam partibeteckning 
med de moderata, men med sina egna kandidater. Den samverkanskommitté 
som tillsattes skulle också bilda valkommitté inför de nyval som väntades. Det 
var alltså fråga om en permanent valorganisation som tydligt syftade till att ta 
upp kampen med den nykterhetsfraktion som nu satt i den frisinnade 
lokalavdelningens ledning. Sven Bergström gör i ett uttalande klart att det var 
Carl Josefsson och personer associerade med honom som man såg som 
huvudmotståndare. Anklagelser riktades mot Josefsson och dennes fraktion om 
att de försökt kapa antiförbudslistan, genom att under sin egen partibeteckning 
uppsätta kandidater som fanns på den förras lista.564 Bergslagernas Nyheters 
redaktör, Emil Jönsson, bereddes ändå plats att försvara sig från angreppen på 
sin tidning och den frisinnade lokalavdelningen. Jönsson hävdade att det hela 
var en högerkonspiration, ledd av fronderade vänstermän för att säkra deras 
maktställning i stadens styrelse, inför demokratiseringen av valen.565 Även 
Jönsson anslöt sig till idealet om opolitiska kommunala val, men hävdade att 
högern tvingat fram en sådan linje. Detta är således en ny fas i strategin. Valet 
hade alltså två innebörder, beroende på vems perspektiv vi väljer att läsa det ur. 
Å ena sidan handlar det om en front mot absolutismen och vakthållning kring 
den personliga friheten, mot dem som av maktlystnad vill inskränka med-
borgarnas frihet på grund av nykterhetsfanatism. Å andra sidan är det en kamp 
mot etablissemanget och högern, som av rädsla för det demokratiska 
genombrottet gör allt för att bryta småfolkets enighet och för att säkra sin 
maktställning. Annorlunda uttryckt var det för de frisinnade förbuds-
motståndarna ett försvar av de frisinnade frihetsvärdena, medan det för 
nykterhetsfolket var ett angrepp från spritintressena. Senare benämner t.ex. 
Värmlands Folkblad Nordqvist och Bergström som ledare för ”spritlistan”.566   

   Det antiabsolutiska utbrytningsförsöket är påfallande frånvarande i 
lokalavdelningens protokoll. På det ordinarie sammanträdet den 8 november 
uppställs t.ex. Josefsson som första namn, följd av rektor Pettersson och 

                                                 
563 Det gör Melbourne i en insändare där han avböjer inbjudan att ställa upp i en debatt med logen. 
Samtidigt håller han ett försvarstal som, liksom så många gånger förr, går ut på att han aldrig sökt 
mandat eller fikat efter makt i några som helst sammanhang. Det är i princip samma tal som 
Melbourne framförde kring hans avgång som ordförande för den liberala lokalavdelningen. Nordqvist 
gör också ett uttalande, liksom Sven Bergström som talesperson för uppropets undertecknare det 
kommunalpolitiska argumenten. ”Från allmänheten”, Filipstads Stads och Bergslags Tidning 28/11 
1918.  
564 Här avses den kandidatlista som presenteras genom insändaren ”Många valmän”, Bergslagernas 
Nyheter 21/11 1918. ”Från allmänheten”, Filipstads Stads och Bergslags Tidning 26/11 1918. Enligt 
Nordqvist var det Josefsson självhärskarnatur och maktspel som utmanövrerade honom ur den 
frisinnade lokalavdelningen. ”Från allmänheten”, Filipstads Stads och Bergslags Tidning 5/12 1918. 
565 ”Från allmänheten”, Filipstads Stads och Bergslags Tidning 28/11 1918. Insändaren var ett 
genmäle till Bergström. Bergström svarar den 5/12 1918. 
566 Det gjorde man i en kommentar till det förslag till Nykterhetsnämnd som stadsfullmäktiges 
Beredningsutskott gjort upp i februari 1919. Värmlands Folkblad 1/2 1919.  
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ytterligare fyra namn. Alla var organiserade nykterhetsvänner, liksom det 
valutskott som tillsattes under ledning av redaktör Emil Jönsson. 
Partibeteckningen skulle vara Vänstern, men den skulle inte publiceras.567 
Antiförbudspartiet och den moderata lokalavdelningen gick fram under 
gemensam beteckning, Personlig frihet inom lagbundna gränser, men med olika 
valsedlar.568 De moderata hade dock säkerställt fem platser för sina kandidater, 
men lämnat en sjätte till antiförbudslistan. Det visade sig också att det endast 
var Frans Melbourne som blir invald från den listan. Bland den samverkande 
vänstern invaldes tre frisinnade, Josefsson, folkskollärare Wallinder och rektor 
Pettersson, och från Socialdemokraterna järnsvarvaren Magnusson och faktor 
Edén. Magnusson var uttalad antiförbudsvän, vilket sågs som en seger i 
Filipstads Stads och Bergslags Tidning med tanke på att totalförbud var ett krav i 
Socialdemokraternas program.569 Därmed hade motsättningarna bland stadens 
frisinnade resulterat i ett nytt kommunalt parti, som var uttalat liberalt men 
förbudskritiskt.  

 

Den moderatliberala offensiven 

Utmaningen från antiabsolutisterna innebar risken att partiet skulle splittras. 
Åtgärder vidtogs också för att förhindra det. Det märks också i protokollen att 
man i lokalavdelningen efter valet 1918 blivit medveten om den fara som 
hotade sammanhållningen. Inför de första demokratiska valen som skulle hållas 
1919 väljs t.ex. banmästare B. D. Svensson, en av undertecknarna till det 
omtalade uppropet, in i valkommittén. Han förs också fram som kandidat vid 
skolstyrelsevalet, jämte Carl Josefsson. Svensson och Röding förs också fram 
som framträdande fullmäktigekandidater inför marsvalet 1919.570 Det tyder på 
att nykterhetsfraktionen inom lokalavdelningen insett faran med att alienera 
icke-absolutistiska liberaler och att enighet var av nöden. Risken var 
överhängande att man från denna fraktion fick en utbrytning som allierade sig 
med högern, vilket visat sig vara en realitet i stadsfullmäktigevalet 1918. 
Filipstads Stads och Bergslags Tidning verkade också i den riktningen. Tidningen 
hade nu övergått i högerns händer efter att ha köpts upp av ett konsortium där 
bland andra rådmannen Georg Dahl ingick.571 I januari infördes i tidningen ett 
flertal insändare som vände sig mot att Emil Jönsson blivit utsedd av Kungl. 
Kontrollstyrelsen till ordförande för stadens spritbolag. Bl.a. refererades i 
tidningen en skrivelse från stadens magistrat och ett flertal stadsfullmäktige-
ledamöter till Kontrollstyrelsen, om att Jönsson inte skulle utses samt att man 
borde få möjlighet att yttra sig i frågan. Kritikerna, däribland tidningen, hävdade 

                                                 
567 Protokoll 8/11 1918, Frisinnade lokalavdelningen i Filipstad. Vol. 1. Föreningsarkivet i Värmland, 
Arkivcentrum Karlstad. 
568 ”Till valmännen” samt valsedel för Antiförbudslistan finns med i tidningen 5/12 1918. Den 
moderata kandidatlistan 21/11 1918.  
569 ”Extrablad” Filipstads Stads och Bergslags Tidning 7/12 1918, 10/12 1918.  
570 Protokoll 17/12 1918, 11/2 1919, 22/2 1919, Frisinnade lokalavdelningen i Filipstad. Vol. 1. 
Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Karlstad. 
571 En bok om Filipstad, s. 460. 
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att Carl Josefsson stått bakom utnämnandet och det av partiskäl.572 Det är dock 
uppenbart att nykterhetsfrågan ensamt inte förklarar uppkomsten av den 
kommunala samlingsrörelsen. Den var en symbolfråga, och en viktig sådan. 
Men samtidigt spelade också andra faktorer in. Nykterhetsfrågan kom i själva 
verket att skapa möjligheter och tillfälle för moderata grupperingar bland de 
frisinnade att finna en gemensam kollektiv identitet i kampen mot vänster-
falangen. Den motmobiliserande tolkningsram som falangen förde fram 
ifrågasatte nykterhetsfraktionens definition av frisinne genom att betona 
individens frihet, vilket var en av liberalismens grundvärderingar. Här ingick 
också avståndstagandet från socialismen, som framställdes som individens och 
frihetens fiende nummer ett. Detta var ingalunda något unikt för Filipstad, men 
fick till konsekvens att lokala frågor kom att politiseras genom motsättningarna. 

 

Maktskiftet 

Filipstads Stads och Bergslags Tidning förespråkade opolitiska nyval 1919, men 
partiväsendet var nu så etablerat att val utan partierna var otänkbara. Icke-
partianslutna väljare rekommenderades att vänta till alla kandidatlistor fanns 
färdiga, för att då ta ställning och jämföra.573 Att partiväsendet nu var en 
nödvändighet i kommunalpolitiken vittnar inte minst det faktum att 
antiabsolutisterna bildade ett formellt parti, Borgerliga kommunalföreningen, som ett 
alternativ till den frisinnade lokalavdelningen. Det nya partiet fick också stöd av 
Filipstads Stads och Bergslags Tidning, som häri såg ett närmande mellan borgerliga 
riktningar som tidigare varit motståndare.574 Partiets program upptog sex 
punkter, där den första handlade om värnandet av den personliga friheten, 
medan övriga punkter beskrev hållning och åtgärder i kommunala frågor. 
Drivande krafter bakom partibildandet var direktör Sven Bergström och 
Hjalmar Nordqvist, som i ett flertal insändare angrep Josefsson och 
nykterhetsfraktionen i den frisinnade lokalavdelningen.575 Bergslagernas Nyheter 
ansåg att det nya partiet var en högermanöver riktad mot de frisinnade, för att 
splittra de liberala väljarna.576 Kommunalföreningen inbjöd den frisinnade 
lokalavdelningen till en offentlig politisk debatt, som dock aldrig blev av.577 
Kommunalföreningen går senare ihop med Allmänna valmansförbundets 
lokalavdelning i det kommunala partiet, Borgerliga samlingspartiet, som också 
gör försök att ansluta liberaler.578 Målsättningen för partiet var att förena de 
borgerliga, inte bara mot förbudskrav, utan också mot socialismen. Det 
befarades att de demokratika valen skulle innebära att Socialdemokraterna och 
deras radikala liberala bundsförvanter skulle vinna sådana framgångar efter den 
allmänna och lika rösträttens införande, att stadens styrelse helt riskerade att 

                                                 
572 Filipstads Stads och bergslags Tidning 11/1 1919, 14/1 1919, 25/1 1919, 8/2 1919. 
573 Filipstads stads och Bergslags Tidning 20/2 1919. 
574 Upprop till partiets bildande jämte program, se Filipstads Stads och Bergslags Tidning 6/3 1919.  
575575 T.ex. ”Från allmänheten”, Filipstads Stads och Bergslags Tidning 20/3 1919.  
576 ”Filipstadshögerns senaste manöver”, Bergslagernas Nyheter 8/3 1919. 
577 Filipstads stads och Bergslags Tidning 13/3 1919. 
578 Se t.ex. det upprop som publiceras i Filipstads Stads och Bergslags tidning 22/3 1919. 
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hamna i deras händer. I samlingspartiets program framgår att ett sådant 
värnande var ett av det nybildade partiets syften och Filipstads Stads och bergslags 
Tidning manade på valdagen de borgerliga att välja in beprövade krafter i det nya 
fullmäktige.579 Höger- och vänsterpolariseringen i lokalpolitiken var därmed den 
uttalade valfrågan, där borgerliga ställdes mot radikaler. En sådan tolkningsram 
öppnade också för allianser med grupperingar som befarade att det nya styret 
skulle komma att medföra maktmissbruk och misshållning med de kommunala 
medlen, något som nykterhetsfrågan ständigt påståtts ha visat i Filipstad.   

   I stadsfullmäktigevalet 1919 samlade det borgerliga samlingspartiet 721 röster, 
de frisinnade 599 och Socialdemokraterna 671. Det nybildade Vänster-
socialistiska partiet lyckades samla 80 röster. Resultatet blev att de borgerliga 
vann 8 platser, de frisinnade 6 och Socialdemokraterna 7 platser. Filipstads Stads 
och Bergslags Tidning betraktade valet som en seger för de borgerliga. Man 
konstaterade också att av de invalda fullmäktigeledamöterna för de frisinnade 
var de flesta förbudsmotståndare.580 Av de sex valda var endast Carl Josefsson 
och trävaruhandlare Ekholm radikala förbudsmän, medan banmästare 
Svensson, bankdirektör Frankel, rektor Pettersson och fotograf Röding var alla 
moderata eller uttalade motståndare.  

   Valrörelserna 1918 och 1919 visar på de stora spänningar och motsättningar 
som präglade liberalerna under perioden. Dels var det förbudsfrågan som 
splittrade partiet och dels hållningen till Socialdemokraterna. Under rösträtts- 
och demokratiseringskampen hade socialdemokraterna varit en allierad, men 
det var en på många sätt ansträngd allians. För många liberala veteraner var 
Edéns koalitionsregering tillsammans med Socialdemokraterna, och de 
reformer som den genomförde, ett allt för långt steg till vänster. Den liberale 
rösträttsveteranen Elof Biesért skriver t.ex. 1919 till grosshandlaren August 
Lindh i Kil om sin tveksamhet att framledes skänka pengar till partiets 
valrörelser med tanke på partiets hållning till Socialdemokraterna och 
förbudlinjens allt starkare ställning. Ett år senare meddelar han sin utgång ur 
partiet. Den motivering han angav för sitt utträde var missnöje med 
arbetstidslagsstiftningen och den ekonomiska politiken. Biesért konstaterade i 
brevet att det liberala partiet enligt hans mening slagit in på socialismens väg.581 
Den tveksamhet till liberalernas vägval som kommer till uttryck i de båda 
breven har sina paralleller hos både Melbourne och Nordqvist. I båda fallen 
handlar det om ett försvar för individens frihet och mot en underordning under 
kollektiva krav. I båda fallen handlade det om en revolt mot partierna och den 
tilltagande politiseringen av den lokala arenan. Motsättningarna handlade mer 
om vilka funktioner partier skulle ha i kommunala sammanhang, än om 
inställningen i sakfrågan, som t.ex. nykterhetsfrågan. Exemplet Filipstad belyser 

                                                 
579 Se programmet Filipstads Stads och Bergslags Tidning 6/3 1919. För maningen att välja in 
erfarna krafter, 27/3 1919. 
580 Filipstads Stads och Bergslags Tidning 
581 Brev från Elof Biesért till August Lindh, 22/4 1919. Elof Biesért till Carl Björling, 24/2 1920. 
Ombudsmannens handlingar, Värmlands Frisinnade länskommitté. Vol. 1. Föreningsarkivet i 
Värmland, Arkivcentrum Karlstad. 
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därför djupare och mer långtgående motsättningar inom liberalismen än vad 
som vanligtvis förts fram av tidigare forskare. På så sätt kastar analysen ljus 
över motsättningar och motsägelser i den tidens liberalism. Statsvetaren Sheri 
Berman har understrukit att det är genom lokala studier av partier och deras 
aktivister som vi kan förstå hur ideologier utvecklas.582 Vad den här studien har 
visat är att det inte fanns en liberalism, utan ett flertal tolkningsramar som kunde 
innefattas under beteckningen. Det fanns med andra ord flera liberalismer 
samtidigt och som ofta stod i skarp strid med varandra.  De motsättningar som 
kommer i dagen under valrörelserna i Filipstad var symptom på de mot-
sättningar som fanns inom svensk liberalism vid tiden för demokratins 
genombrott. Det var en spänning mellan individuell frihet och kollektivism, 
mellan en självständig hållning och partidisciplin. Det var en motsättning som 
kom i dagen i nykterhetsfrågan, men också i frågan om politiken som sådan. 
Motsättningen handlade om partiers funktioner i den lokala politiken och i 
vilken roll de var acceptabla för olika politiska aktörer.     

   När de frisinnade och Socialdemokraterna 1920 intog ordförande- respektive 
vice ordförandeposten i stadsfullmäktige, betonade den nyvalde ordföranden 
Frankel att regimövergångar alltid innebär motsättningar, men att en vilja att 
åstadkomma det bästa för staden kunde fungera överbryggande.583 Valet av 
Frankel markerade inte enbart vänstersidans nyvunna inflytande i styret över 
staden. Hans yttrande visar även på en vilja att överbrygga gamla klyftor mellan 
stadens politiska partier. För att skapa ett fungerande arbetsklimat i fullmäktige 
måste också den gamla regimens män övertygas om möjligheterna att samarbeta 
för stadens bästa. Valet av Frankel som ordförande får därför anses vara 
strategiskt, eftersom han tillhörde den liberala grupp som 1916 försökte lösa 
motsättningarna i förbudsfrågan. Därigenom hade han stora möjligheter att 
överbrygga klyftan till många fullmäktigeledamöter i den borgerliga samlingen. 
Samtidigt visar röstsiffrorna för Frankel, liksom för vice ordföranden 
socialdemokraten A. L. Eriksson, i båda fallen valdes med tolv röster mot fem 
för högerns Nils Arvedsson, att partigrupper hade etablerats i stads-
fullmäktige.584 Men samtidigt visas också att det fanns en vilja att överbrygga 
motsättningarna eftersom Frankel kommer att sitta kvar som stadsfullmäktiges 
ordförande fram till sin död 1938. Först därefter intar det största partiet 
Socialdemokraterna ordförandeskapet i kommunen.   

 

 

   

                                                 
582 Berman (2006), s. 11. 
583 Stadsfullmäktige i Filipstads protokoll 4/4 1920. Filipstads kommunarkiv. Frankel vann 
omröstningen med tolv röster mot den borgerliga samlingens Nils Arvedsson som erhöll fem. 
Järnhandlare Gustaf Jansson erhöll en röst. Socialdemokraten A L Eriksson utsågs till vice 
ordförande med tolv röster, Nils Arvidsson fick också här fem röster. En röst vardera gick till 
socialdemokraten Edén och en till den borgerliga samlingens järnhandlare Jansson.   
584 Se noten ovan. 
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Konklusion och avslutande analys- partiorganisering i Filipstad 

 

I det här avslutande avsnittet ska de insikter som undersökningen av liberal 
partiorganisering i Filipstad har givit lyftas fram och diskuteras. En slutsats som 
kan dras inledningsvis är att staden visar på långvariga och djupa konflikter 
mellan olika grupperingar. Men istället för att tala i allmänna termer om 
”konfliktkultur” eller ”intressekonflikter”, menar jag att det finns mönster i de 
här motsättningarna som ger djupare förståelse för framväxten av lokala 
partiorganisationer. Den teoribildning som har använts för att lyfta fram och 
tydliggöra dessa mönster har också visat att det handlade om mer komplexa 
processer än vad vi vanligtvis föreställer oss när vi talar om lokalpolitik kring 
förra sekelskiftet. 

  Undersökningen har visat att tullfrågan hade en stor betydelse för 
politiseringen av den lokalpolitiska arenan, eftersom den öppnade upp 
möjligheten att politisera lokala motsättningar genom den nationella 
stridsfrågan. Här var det fråga om en tidningskonkurrent, J. P. Rydelius, som i 
motsättningarna såg en möjlighet att etablera en konkurrerande tidning genom 
att göra sig till tolk för konservativa och protektionistiska opinioner i staden 
och dess omgivning. Genom att lyfta upp missnöje och motsättningar och klä 
dem i ett antagonistiskt politiserat språkbruk skapades en tolkningsram, som 
senare kom att bli dominerande. Inom forskningen om sociala rörelser har man 
talat om sådana dominerande tolkningsramar som ”master frames”, vilka kan 
övertas och brukas av andra grupperingar för att mobilisera. Sådana 
dominerande tolkningsramar har en viktig funktion, eftersom de länkar samman 
olika oppositionella grupper till gemensamma aktioner.585 Samtidigt som ett 
politiserat språkbruk blev dominerande i lokalpolitiken i Filipstad, via 
tidningspressen men senare också genom rörelseorganisationer som exempelvis 
nykterhetsvännernas samarbetskommitté, hade det också begränsningar. 
Redaktör Melbourne framstår som en skicklig strateg som kunde utnyttja den 
starka politiska polariseringen i staden och framställa sig som en tredje kraft, 
över intressen och partier. Han framstår som ett exempel på en lokalpolitisk 
aktör som utnyttjade de möjligheter och tillfällen som erbjöds. Genom strategin 
att föra fram en konkurrerande tolkningsram, som å ena sidan tog avstånd från 
delar av stadens höger men å den andra sökte samarbete med dess 
”progressiva” krafter, kunde han söka stöd hos stadens båda politiska läger. 
Den starkt polariserande tolkningsramen fördes vidare inte minst i stadens 
godtemplarloge, som framgångsrikt kunde utveckla en transformativ 
tolkningsram där kampen mot den styrande högern kopplades till 
nykterhetsfrågan och därmed till spritintressen, antibolagsstämningar och en 
form av antikapitalism. Det var en tolkningsram som också vädjade till 
socialistiskt sinnade arbetare och blev särskilt viktig efter rösträttsreformens 
tillämpning i 1910 årsval. Det var heller inte en verklighetsfrämmande koppling, 

                                                 
585585 Tarrow (2003), s. 118, 144 
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eftersom stadens styrande män, särskilt högerledaren och rådmannen Georg 
Dahl, dominerade det lokala näringslivet. På så sätt kunde den radikala 
nykterhetsfraktionen konstruera en tolkningsram som förenade den politiska 
kampen med kampen mot spritintressena. Den stod dock inte oemotsagd, 
vilket med tydlighet har framgått av undersökningen. Politiseringen av 
nykterhetsfrågan splittrade t.ex. nykterhetsvännerna, där inte minst missions-
vännernas vägran att delta i det lokala nykterhetsarbetet måste ha inneburit ett 
hårt slag. Nykterhetsfrågans politisering visade sig alltså vara kontroversiell när 
det gällde byggandet av mobiliseringsstrukturer. Den splittrade inte enbart 
oppositionen ifråga om förbudsvänner och motståndare, utan också bland 
nykterhetsfolket som sådant.  

   Men det var inte nykterhetsfrågan i sig som var den grundläggande 
kontroversen.  I stället menar jag att det handlade om partiers funktion och roll 
i lokalpolitiken. Efter tullstriden var de olika politiska aktörerna på det klara 
med att lokalpolitiken strukturerades genom olika partier. Stadsfullmäktigevalet 
1898 tolkades, som vi sett, som ett nederlag p.g.a. splittring mellan nykterhets- 
och det s.k. borgarepartiet. Frågan handlade alltså inte om huruvida det fanns 
partier, utan snarare vilken typ av partier. Det perspektiv på partier som har 
anlagts här fokuserar på partier i egenskap av deras funktioner. Den 
analysmodell som använts visar också att det inte var förekomsten av partier i 
sig som var kontroversiell. I stället handlade kontroverserna om vilken typ av 
partier som var att föredra i lokalpolitiken. Medan Frans Melbourne förfäktade 
en minimalistisk partityp, med huvudsakliga drag av elitpartier och där 
funktionerna i princip begränsades till att nominera och mobilisera kring 
kandidater, arbetade nykterhetsfraktionen, med sin bas i den lokala godtemplar-
logen Filip, för ett parti med typiska drag av masspartiets funktioner. 
Motsättningen handlade mindre om ideologiska frågor, som nykterhetsfrågan 
symboliserade, utan mer om organisatoriska. Melbournes vägran att underkasta 
sig program eller partimajoriteter gick väl i linje med hans uppfattning om den 
valda kandidatens rättighet att handla efter eget huvud. Nykterhetsvännernas 
krav på kandidaten att verka för valmännens politiska intressen och fogandet 
efter mötesbeslut gick stick i stäv med den uppfattningen. Analysen visar att 
motsättningarna om vilken partityp som var att föredra kulminerade inför 
demokratiseringen, genom att ett alternativt liberalt parti bildades för att ta upp 
kampen med den av nykterhetsvännerna dominerade frisinnade lokal-
avdelningen. De drag av ideologiskt massparti som kännetecknade lokal-
avdelningen tonades ned genom ”pragmatikernas” agerande, vilket innebar att 
en öppen splittring av partiet kunde undvikas.586 Undersökningen av Filipstad 
visar på två viktiga drag för vår förståelse av lokala partibildningar: den 
lokalpolitiska historien spelade en central roll för hur partiet kom att formas 
och utvecklas, men också hur aktörers erfarenheter formar deras förståelsen av 
lokalpolitiken och partiernas roll. Lokala omständigheter skapade 
förutsättningar för en tidig politisering dels genom att nationella diskurser fick 

                                                 
586 Se Diamond & Gunther (2001), s. 18. 
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ett starkt genomslag, och dels på grund av den starka motsättningen mellan 
olika lokala elitgrupper. Det sistnämnda är viktigt, eftersom ett aktörsperspektiv 
kan visa att politisk utveckling knappast utgör någon på förhand given 
evolutionär process, utan i stället består av händelsefärgade reaktiva processer 
som drivs av politiska och sociala aktörer.              
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4. Frisinnad partiorganisering i Skövde 

 

 

 

Den politiska bakgrunden 

 

Skövdes beroende av omkringliggande jordbruksbygd har ansetts förklara det 
starka politiska inflytande högern traditionellt har haft i hela Skaraborg. Det är 
inte för inte som länet har betraktats som Lantmannapartiets kärnområde.587 
Den svaga industrialiseringen har vidare ansetts förklara en svag social-
demokratisk arbetarrörelse i Skaraborg, förutom i Tidaholm, där det dock tycks 
ha varit snickeriarbetarna som gick i bräschen i organiseringen. Däremot hade 
den liberala arbetarrörelsen ett starkare fäste i regionen, i form av såväl 
arbetareföreningar som ringrörelsen.588 I ett tidigare kapitel har Skövde 
beskrivit som en stad med starka folkrörelser, inte minst i fråga om nykterhets-
rörelsen. Men när det gäller den politiska kartan är den svårare att spåra.  

   Rösträttsrörelsen tycks ha återhämtat sig efter tullstriden för att om-
organiseras på länsnivå 1893.589 Rösträttsfrågan var dock även i fortsättningen 
djupt splittrande i Skövde, vilket kommer att framgå av de empiriska kapitlen. 
Den kvinnliga rösträttsrörelsen var också i ett senare skede företrädd på orten 
och 1908 fanns en länsorganisation, där nio lokalföreningar ingick.590 Medan 
F.K.P.R. och dess ordförande i Filipstads intog en framstående ställning i 
lokalpolitiken efter 1910, är F.K.P.R. i Skövde förhållandevis osynligt i käll-
materialet. Vänstern hade länge ett svagt tidningsstöd i Skövde, utan staden 
dominerades av moderata Vestgöta Korrespondenten. Under 1880-talet förändrades 
dock detta genom att G. W. Sjöberg blev redaktör för Skaraborgs Läns 
Annonsblad, vilket innebar att staden allt mer uppmärksammades samtidigt som 
konservatismen utmanades.591 De frisinnade var först ute med att etablera en 
valmansförening 1903, medan högerkrafterna under ledning av borgmästare 
Hedenstierna sommaren 1905 bildade en lokalavdelning av Allmänna valmans-
förbundet.592 Socialdemokraterna hade stora svårigheter att etablera sig i 
Skaraborg generellt och Skövde var inget undantag. 1904 bildas en arbetare-
kommun och under åren fram till storstrejken 1909, bildades en ungdomsklubb 

                                                 
587 Tvåkammarriksdagen 1867-1970. Ledamöter och valkretsar. Del 4. Göteborgs & Bohus län, 
Älvsborgs län, Skaraborgs län, Värmlands län, Örebro län, s. 288.  
588 Andersson (1975), s. 272-306. 
589 Vallinder (1962), s. 116. 
590 Se t.ex. Rösträtt för kvinnor. Årgång III, nr. 7 1914. 
591 För en bakgrund Andersson Odén (1999), s. 73-77. 
592 Hedenstiernas roll som högerns starke man i Skaraborg symboliseras av hans inval i Allmänna 
valmansförbundets Överstyrelse, som länets representant, i maj 1905. Wåhlstrand (1946), s. 48.  
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liksom en Verdandiloge. Först 1914 fick man sin första stadsfullmäktige-
ledamot.593  

   Vid sidan av den agrara prägeln innebar stadens stora militära inslag att den 
karaktäriserades av en stark konservativ, eller moderat tradition. Beroendet av 
landsbygden har framhållits som en förklaring till den starka konservatismen i 
Skaraborg, såväl sociokulturellt som politiskt.594 Andra har framhållit kulturella 
normer, framför allt religionen.595 Att religionen hade en viss betydelse för den 
politiska organiseringen på landsbygden, framgår av ett förslag från Varola 
lokalavdelning av Frisinnade landsföreningen om att inte hålla möten på 
söndagar. Motiveringen var att landsbygdsbefolkningen via högerpressen fått 
uppfattningen att de frisinnade var religionsfientliga och att politiska möten 
under högmässogudstjänst upprörde.596 Kommunalt kom också det traditionella 
etablissemangets och högerns dominans att vara svår att bryta (se bilaga 1, 
tabell 1:2). Mycket tyder på att de politiska möjligheterna att bedriva 
oppositionspolitik var begränsade i Skövde. Samtidigt visar Skövde på ett tidigt 
frisinnat organisationsarbete, där man hade en etablerad lokal valmansförening 
redan 1903. I jämförelse med i Filipstad hade dock de frisinnade i Skövde få 
framgångar. Varför det förhöll sig så ska undersökas i det följande. 

   I det föregående analyserades utvecklingen i Filipstad och det förefaller därför 
naturligt att i detta kapitel fördjupa och problematisera den analytiska 
framställningen med jämförelser med Filipstad. Liksom i undersökningen av 
Filipstad inleds den här studien med en analys av lokalpressens lokalpolitiska 
roll och inställning. I fallet Filipstad underströks lokaltidningarnas roll för den 
tidiga politiska mobiliseringen. Men som vi kommer att se i det följande var 
situationen annorlunda i Skövde, där Vestgöta Korrespondenten länge saknade 
konkurrens om läsarna i staden. Hur detta påverkade formeringen av 
oppositionella tolkningsramar återstår att undersöka. Samtidigt innebar inte 
detta att ortstidningar saknade betydelse för mobiliseringen i stads-
fullmäktigevalen. Men den kom att se annorlunda ut, jämfört med i Filipstad, 
och få andra konsekvenser för mobiliserings- och partibildningsprocessen här. 

 

 

 

 

 
                                                 
593 För en översikt, se Andersson, Birger, Arbetarrörelsen i Skaraborg. Socialdemokratiska 
partidistriktet 50 år. Tidaholm: Eget förlag 1977. 
594 Tvåkammarriksdagen. Del 4, s. 288f; Andersson 1975. 
595 T.ex. Winberg 2000.  
596, Protokoll och bilagor 1910-1920,bilaga D, Utdrag ur Varola lokalavdelnings protokoll 2 maj 1911, 
Skaraborgs Frisinnade Valkretsförbund. AI:1. Skaraborgs Folkrörelsearkiv, Lidköping. 



150 
 

Elitens stad: kommunalpolitiken före 1909 

    

Ortspressen, opinionsbildning och lokalpolitik 

 

1880-talets stadsfullmäktigeideal 

1880-talet var en expansiv tid för Skövde stad. Detta återspeglades också i att 
den sparsamhet som tidigare utmärkt staden under 1880-talet övergick till en 
ökning av stadens utgifter. Omsättningen på medlemmar av stadsfullmäktige 
var emellertid inte stor. Principen att omvälja sittande stadsfullmäktige 
praktiserades rutinmässigt. Köpmannastaden Skövde hade dock redan vid 
denna tid en stark militär prägel, genom sin närhet till Karlsborg. Inte minst 
märks det i stadens stadsfullmäktige. Mellan 1880-1885 innehades t.ex. posterna 
som stadsfullmäktiges ordförande och vice ordförande av militärer.597 Det här 
var inget ovanligt i städer med likartad militär prägel, där officerare ofta 
innehade de tunga kommunala posterna.598 En förändring inträffade dock 1885 
då bankdirektör Forsslund valdes till stadsfullmäktiges vice ordförande. Valet av 
Forsslund kan ses som en markering av den vikt som lades vid att olika 
intressen i staden fick ett inflytande. Men å andra sidan kan det också tyda på en 
motsättning mellan officerare och stadens ekonomiska elit. Visserligen låg det i 
det traditionella korporativa idealet en tanke om att det skulle finnas en balans 
mellan olika eliters intressen i stadens styrelse. Det här var en tanke som länge 
skulle färga synen på städerna och kommunerna.599 Samtidigt är det viktigt att 
påpeka att valen till ordförande respektive vice ordförandeposterna inte alltid 
var samstämmiga. Särskilt vice ordförande posterna visar på viss röstsplittring 
bland stadsfullmäktiges ledamöter.600 

    Stadsfullmäktigeuppdraget var något man helst skulle skolas in i. I samband 
med stadsfullmäktigevalet får vi i en insänd artikel i Vestgöta Korrespondenten i 
december 1887 en inblick i detta ideal. Artikeln var en del av valrörelsen och 
var undertecknad av ”valmän”. 

En god skola för stadsfullmäktigekandidater är ”Drätselkammaren”, och önskligt vore, att 
stadsfullmäktige vid valet af densamma tänkte på att der insätta personer, som en gång framdeles 
möjligen skulle kunna blifva lämpliga att invälja i ”fullmäktige”. I Drätselkammaren, som förvaltar 
stadens egendom, uppbär dess inkomster och verkställer beslutade utbetalningar samt ombesörjer 

                                                 
597 Genomgång av förteckningar över stadsfullmäktige årsvis. Stadsfullmäktiges i Skövdes protokoll 
1880-1885.  
598 Se t.ex. Krantz (1988) för exempel från bl.a. Växjö, Jönköping och Eksjö. 
599 Aronsson (1999), Aronsson (2002); Wångmar (2001). För en diskussion om olika kommunala 
styrelseformer s Wångmar, Erik, Samlingsstyre-Blockstyre-Mångstyre. Kommunalpolitiska styrelse-
former 1952-2002 (Stockholm 2006).   
600 I t.ex. valet av vice ordförande 1882 fick regementsläkaren doktor Sylvén åtta röster, bankdirektör 
Forsslund fyra, major Geijer en samt komminister Elfman en. I valet av vice ordförande 1884 erhöll 
Sylvén tretton röster, major Geijer två och Forsslund två. I valet 1885, där Forsslund valdes till vice-
posten, konkurrerade han och Sylvén om ordförande posten: Sylvén valdes till ordförande med elva 
röster av sjutton, Forsslund erhöll fem och kapten Uggla en röst. Stadsfullmäktige i Skövdes 
protokoll.   
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andra allmänna uppdrag åt staden, få dessa personer tillfälle att praktiskt sätta sig in i en mängd 
frågor och förhållanden, hvilka de såsom stadsfullmäktige böra känna. De hafva här tillfälle att lägga 
i dagen, om de verkligen hysa det intresse för samhället eller om de hafva den förmåga att sätta sig 
in uti och behandla kommunala frågor, som man med skäl kan begära af en stadsfullmäktige.601  

Artikelförfattaren förordar den långa vägen till stadsfullmäktigeuppdraget, via 
det mer praktiska arbetet i stadens drätselkammare. Först efter en läroperiod, då 
den tilltänkta fullmäktigekandidaten genom det praktiska arbetet med stadens 
finanser bevisat sitt intresse för samhället, var han värdig att bli påtänkt till 
stadsfullmäktige. Särskilt anknytningen till ”den ort der han bor” och det 
”samhälle han tillhör” betonas i artikeln. Det skulle kunna tyda på att 
”främlingar” i staden inte var kvalificerade. Intresset för det samhälleliga bästa 
som ideal understryks vidare i att olika intresse- och yrkesgruppers 
representation i stadens styrelse ingalunda var givet. Det påpekas att duglighet, 
förtjänst och intresse bör gå före ”yrkesafunden” som endast strävar efter att 
uppsätta så många som möjligt av de ”sina på listan”. 

   Man kan konstatera att stadsfullmäktigeinstitutionen befolkades av stadens 
etablissemang: tjänstemän i privat och offentlig tjänst samt företagare 
dominerade. Det är på intet sätt förvånande. Mönstret ser likadant ut på andra 
håll.602 Det skulle dröja länge än tills exempelvis arbetare valdes in i 
stadsfullmäktige. Stadsfullmäktigeinstitutionen i Skövde präglades liksom på 
många håll av en samförståndsanda och strävan efter konsensus i de 
kommunala frågorna. Voteringar och reservationer är sällsynta under det sena 
1800-talet. Konfliktnivån i stadsfullmäktige var med andra ord låg. I stället får 
man söka i ortspressen efter skiljelinjer i sak- och konfliktfrågor.  

 

Motsättningar inom etablissemanget börjar skönjas 

Under 1880-talets första hälft förekommer inga valrörelser i staden som rör 
stadsfullmäktigevalen. Inför stadsfullmäktigevalet 1887 förekommer dock något 
som börjar likna en valrörelse. I den ovan anförda uppsatsen spekulerar 
”valmän” över frånvaron av valmöten och vallistor och liknande som tillhör 
och föregår val av allmännare intresse. Möjligtvis kan det bero på att tullstriden 
uttömt alla krafter.603 Den kandidatlista som föreslås från detta håll innehåller 
namn som motsvarar de krav som ställts i den refererade artikeln och som 
tidigare har berörts: duglighet, förtjänst och intresse. I samma nummer 
presenteras en alternativ lista som skiljer sig från den förra genom att man 
ansåg att det inte fanns några skäl att omvälja handlaren Josef Svensson och 
magister Ljunggren. Istället föreslås inval av fyra nya ledamöter: kapten von 
Koch, handlaren Alfred Landin, fabrikör Vallander och gelbgjutare 

                                                 
601 Vestgöta Korrespondenten lördag 3/12 1887.  
602 Krantz prövar i sin studie elitteorier och kan konstatera att städerna i hans undersökning styrdes 
av företrädare för etablissemanget, som hade ett ekonomiskt, socialt och intellektuellt inflytande. 
Krantz (1988), s. 208. 
603 Vestgöta Korrespondenten lördag 3/12 1887. 
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Pettersson.604 Ytterligare en lista, som gör anspråk på att förena åtskilliga 
ämbetsmän, handlare, tomtägare och hantverkare, presenterades några dagar 
senare med ytterligare två namn: snickaren J.E. Lindholm och bergingenjör 
Alfred Wistelius.605 Tydligen fanns det motsättningar i stadsfullmäktige. Striden 
kommer att stå om magister Ljunggrens plats. En insändare försvarar 
Ljunggrens omval: 

Hvarken ålder eller numera helsoskäl hindrar hr Ljunggren att vara en verksam medlem af stadens 
fullmäktige och som ovedersägligt är, att hr L. under den långa följd af år, han i så mycket haft 
stadens förtroende, sina många åligganden skött med ej manligt nit och intresse, torde med skäl 
frågas om förslaget var ärligt menadt. Det torde äfven under stundande val visa sig att magister 
Ljunggren, nu som förr, i lika mått, har stadens förtroende.606   

Ljunggren omvaldes, liksom övriga avgående kandidater. Nya stadsfullmäktige 
blev kapten Örn och handlaren Alfred Landin.607 

   Stadsfullmäktigevalet 1887 kom att handla om personlig duglighet. De flesta 
avgående fullmäktigeledamöter kunde räkna med omval, men några namn 
ansågs uppenbarligen mindre lämpliga på grund av deras ageranden i 
fullmäktige. Vad motsättningarna i grunden handlar om får vi reda på ett drygt 
halvår efter ordinarie val. I april 1888 ska fyllnadsval efter ingenjör Toutin 
genomföras. Valet får en något annan karaktär än tidigare. Inte minst tyder 
insändarna i stadens tidning på en splittrad väljarkår. Vestgöta Korrespondenten 
stödjer inval av kapten von Koch, som dock undanber sig val. Andra för fram 
överste Carl Eriksson och löjtnant C. A. Wester som tänkbara namn.608  En 
anledning till splittringen uppges vara den påstådda oligarki som behärskar 
staden: 

En offentlig hemlighet är, att våra stadsfullmäktige kunde vara bättre än hvad de äro. En stor del af 
dem utgöres af personer, som i de vigtigaste frågorna icke våga säga hvad de vilja och icke våga rösta 
som de vilja. Följden häraf är, att det blir ett mindretal, som bestämmer stadens angelägenheter. Detta 
mindretal består visserligen af både duktiga och i många stycken förståndiga män, men de behöfva 
likväl en motvigt, som ser saker och ting ur en mera upphöjd och mindre uteslutande materialistisk 
synpunkt än nu är fallet.609 

Stadens lån till diverse affärsrörelser gör sig påminda. Särskilt var det stadens 
borgenskap för lån till uppförandet av hotell Billingen, som stod färdigt 1888, 
som upprörde. Enligt Vestgöta Korrespondenten är kaptenen von Koch en sådan 
person som behövs i stadens styrelse, då man fruktar att staden har en kritisk 
tid framför sig. ”Han har den rätta grundåskådningen, han är en man med 
kunskaper, han vet hvad han vill och har mod att stå för den sak, han anser vara 
riktig.”610 Mot bakgrunden av hotellaffären är det tydligt att stadens tongivande 
opinion eftersträvar en nyordning av styrelsen. Alla föreslagna namnen var nya i 
stadsfullmäktigesammanhang. Valmännen följde dock inte tidningens rekom-

                                                 
604 Vestgöta Korrespondenten lördag 3/12 1887. 
605 Vestgöta Korrespondenten onsdag 7/12 1887. 
606 Ibid. 
607 Vestgöta Korrespondenten torsdagen 8/12 1887. 
608 Vestgöta Korrespondenten tisdag 24/4 1888. 
609 Vestgöta Korrespondenten tisdag 10/4 1888.  
610 Ibid. 
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mendationer utan överste Carl Eriksson valdes in i stadsfullmäktige med 3 684 
röster. Löjtnant Wester erhöll 355 och von Koch 218. Enligt Vestgöta 
Korrespondenten antar man att von Kochs låga röstetal berodde på hans avsägelse 
inför valet. Valet av Ericsson ses som en tydlig opinion för en nyordning i 
stadens styrelse: ”Vi skulle misstaga oss bra mycket, om inte dessa 355 röster 
[på löjtnant Wester] vore hela den styrka, som det gamla regeringssystemet här i 
staden nu förmådde uppställa.”611 Det är tydligt att låneaffären kring hotellet 
splittrade stadens elit. Pådrivande är en lokal opinionsbildning som ger luft åt 
missnöjet, där en styrande oligarki utpekas som allt för dominerande. Intressant 
nog, i jämförelse med Filipstad, återfinns i Skövde ingen koppling till 
tullstriden. Däremot innebär splittrade eliter att mobiliseringsresurser tillförs 
spirande sociala och politiska rörelser. Tarrow framhåller att det inte enbart 
handlar om resurssvaga grupper sporras till kollektivt handlande, samtidigt 
uppmuntras också eliter utanför maktens centrum att ta på sig roller av att vara 
folktribuner.612 I det följande ska förändringar i de lokala maktförhållandena 
undersökas. Stadsfullmäktigevalet 1888 innebar att nya grupper började ställa 
krav på ett helt annat sätt än tidigare, samtidigt som motsättningarna i stads-
fullmäktige blev allt tydligare. 

 

Kommunalpolitiken polariseras 

 

Föreningarnas framgångar i stadsfullmäktigevalet 1889 

Med stadsfullmäktigevalet 1888 bröts lugnet bland stadens styrande 
etablissemang genom att ett flertal namn kom att ersättas med nya. Sådana 
händelser skapade som vi sett i Filipstad möjligheter och tillfällen för andra 
politiska aktörer att agera. Att potentiella utmanare uppfattade den styrande 
eliten som splittrad fick därför viktiga effekter. Politiska möjligheter innebär att 
människor uppfattar sig ha en möjlighet att nå framgångar i sina strävanden.613 I 
det här fallet innebar det att stadens föreningar efter 1888 på allvar började 
intressera sig för stadsfullmäktigevalen. Valet innebar en signal att det fanns 
möjlighet att mobilisera kring missnöje med stadens styrelse, och valresultatet i 
sig visade att chanserna att lyckas var goda. 

   Inför det ordinarie stadsfullmäktigevalet i december 1889 uttryckte Vestgöta 
Korrespondenten en önskan om att bibehålla det sittande stadsfullmäktige. 
Tidningen uppgav att ingen egentlig valagitation förekommit och att den 
allmänna meningen var att samtliga avgående borde omväljas. Men att det inte 
rådde total enighet framkommer av att två eller tre namn bland de avgående 
trots allt är omstridda. Särskilt är det bankdirektör Forsslund som pekas ut som 
omstridd, men han antas dock vara självskrivet omvald, förutsatt att han önskar 
                                                 
611 Vestgöta Korrespondenten fredagen den 27/4 1888. 
612 Tarrow (2003), s. 79. 
613 Tarrow (2003), s. 77. 
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anta kandidaturen. Forsslund var en av huvudaktörerna bakom låneaffären 
kring hotellet, vilket förmodligen var det som ställdes emot honom.614 Bland de 
nya namn som nämnts tros kapten Wester och plåtslagarmästare F. O. 
Lundstedt ha de största chanserna att bli invalda. Lundstedt uppges vara 
nykterhetsvännernas särskilda kandidat, tillsammans med snickarmästare 
Lindholm. Lundstedt var missionsvän och tillhörde blåbandföreningen. Bland 
handelsidkarna hade man enligt uppgift framfört handlaren Johan Johansson 
som ett tänkbart namn. Slutligen påtalades löjtnant Erik Uggla som ytterligare 
ett namn, vilken uppgavs hysa ett livligt intresse för kommunala angelägenheter 
och vars far länge innehade ordförandeklubban.615 Det står klart att ett omval 
av de avgående ledamöterna var allt annat än självklart. Dels framgår att 
omnämnandet av bankdirektör Forsslunds omval är beroende på hans hälsa, 
dels saknas det knappast nya namn från fraktioner och grupper som kunde 
förväntas ha en kritisk inställning till stadsfullmäktiges affärer de senaste åren. 
Det faktum att föreningarna aktiverar sig just vid detta tillfälle tyder på en vilja 
att påverka stadsstyrelsens sammansättning. 1888 års stadsfullmäktigeval 
demonstrerade att utmanare hade potentiella allierade bland stadens styrande 
elit.616 Enligt uppgifter i ortstidningen hade nykterhetsfolket också redan enat 
sig om sina kandidater och stadens arbetareförening kallade också till 
överläggningar om kandidatfrågan.617 Vestgöta Korrespondenten kan också 
konstatera att en valagitation kom igång dagarna inför valet. Två tryckta listor 
ska ha spritts. Tidningen uppskattade valdeltagandet som livligt eftersom inte 
mindre än 110 röstberättigade infann sig vid valförrättningen och 38 röstade 
med fullmakt.618 Kapten Wester, plåtslagare Lundstedt och kyrkoherde 
Lindblad nyvaldes. Det innebar att föreningarnas mobilisering betalade sig, 
genom att den ena kandidaten lyckades bli invald.619  

   Stadsfullmäktigevalet 1889 innebar på flera sätt en brytpunkt i 
stadsfullmäktigevalen. Hotellaffären signalerade tydligt att stadens affärer inte 
enbart var en angelägenhet för ett fåtal, samtidigt som det tydliggjorde 
sprickorna inom den styrande eliten. Mobilisering kunde därför löna sig och 
resultatet blev därför att stadens föreningar kom att bli mer aktiva som 
valorganisationer. Valagitationen flyttade också ut från tidningarnas 
insändarsidor. Tidigare hade artiklar kring tänkbara kandidater efterfrågats. Men 
genom föreningarna bröts nu tidningarnas monopol på opinionsbildningen. 
Valmöten och agitation genom spridandet av tryckta valsedlar kom nu att ta 
över stadsfullmäktigevalen. De politiska möjligheterna öppnade sig och 
föreningarna grep tillfället. Duverger har talat om viljan att ersätta etablerade 
gamla eliter som en viktig faktor bakom organiseringen av valmännen.620 Det är 
dock en sanning med modifikation, eftersom det också krävs att utmanare 
                                                 
614 Om Forsslunds roll i hotellaffären, se Vestgöta Korrespondenten 27/4 1888. 
615 Vestgöta Korrespondenten 3/12 1889. 
616 Tarrow (2003), s. 77, 79. 
617 Vestgöta Korrespondenten 3/12 1889. 
618 Vestgöta Korrespondenten 6/12 1889. 
619 Lundstedt erhöll 3251 röster och den sist invalde fick 2759 röster. Tilläggas kan att snickaren 
Lindholm erhöll 2077 röster. 
620 Duverger (1967). 
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uppfattar att man har politiska möjligheter att agera. Stadsfullmäktigevalet 1888 
demonstrerar hur de båda faktorerna är beroende av varandra.  Detta missnöje 
med stadens låneaffärer skapade möjligheter för olika grupper att mobilisera 
valmännen. Till skillnad från i Filipstad hade dock den spirande oppositionen i 
Skövde varken tillgång till ortens ledande tidning eller inflytelserika talesmän i 
stadsfullmäktige. Invalet av Lundstedt kom inte att ändra på detta förhållande. 
Ett problem för alla rörelser är att de inte får bli för integrerade i den 
maktstruktur de är i opposition emot. Integration eller ”absorbering” är i den 
meningen ett vapen för etablissemanget, genom att man neutraliserar kritik och 
hot mot rådande ordning genom att helt enkelt släppa in delar av oppositionen i 
den egna kretsen. Sådana faktorer begränsade också möjligheterna för 
oppositionella att agera gentemot styret. Den opposition som uppstod siktade 
in sig på framför allt den rådande ordningen om automatiskt återval av 
avgående fullmäktige. Det är här man ser nyckeln till en förändring i styret. Men 
i och med att man saknade tyngd i opinionen, blir partibildande ett försök att 
flytta valrörelserna till områden där man har större möjlighet att göra sig 
gällande. En effekt av denna process blev att stadsfullmäktigevalen flyttade ut 
från platstidningarnas ledar- och insändarsidor.  Därmed togs ett viktigt steg 
mot en demokratisering av stadsfullmäktigevalen, som är lätt att förbise i 
efterhand. Föreningarnas engagemang i de lokala valen innebar att valet av 
styresmän nu kom att ske under mer öppna former. Det som tidigare främst 
varit en angelägenhet för några få röstberättigade blev nu en angelägenhet för 
en större krets, som inte alltid formellt kvalificerade sig som röstberättigade.621 
Därmed kan man hävda att den moderna valrörelsen, med offentliga 
kandidatnomineringar, valmöten och valagitation utanför tidningarna blivit en 
del av den lokala politiken i Skövde. Ortstidningen Vestgöta Korrespondenten 
framstår här med all tydlighet som etablissemangets organ. Ledande i den 
oppositionella rörelsen var nykterhetsvännerna. Här som på andra håll spelade 
nykterhetsrörelsen en viktig faktor, genom att skapa allianser med andra 
samhällsgrupper, exempelvis arbetareföreningen i valet 1889. Det är i den typen 
av ”småfolkskoalitioner”, som vi också sett i Filipstad, som partierna har sina 
rötter. 

 

Ett mer splittrat fullmäktige 

Stadsfullmäktigevalet 1889 gjorde också att fullmäktiges ledamöter blev allt 
försiktigare. Visserligen erhåller vattenkuranstalten ytterligare understöd från 
staden.622 Men farhågorna för ökade kommunala skatter innebar att 
motsättningarna i stadsfullmäktige kom att skärpas. T.ex. talade bankdirektör 
Forsslund emot en ny vattenavgift med motiveringen att stadens tomtägare 
redan var allt för betryckta. Vid omröstning och begärd votering visade det sig 
att femton ledamöter röstade för kommitténs förslag om förändrad eller ny 

                                                 
621 En synpunkt som inte minst Ingrid Åberg gjort sig till tolk för. Åberg (1975).  
622 Stadsfullmäktige i Skövdes protokoll 3/1 1893, bilaga A. 
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vattenavgift, medan fyra röstade emot.623  Särskilt splittrat blev stadsfullmäktige 
kring frågan om tecknandet av aktier i järnvägen Skövde-Axvall 1897. Den 
tillsatta kommitténs förslag segrade med 16 röster mot fyra. Överste Follin hade 
yrkat på avslag och med honom röstade doktor Dovertie, kapten Wester och 
major Örn. Doktor Dovertie ingav också en skriftlig reservation mot beslutet. 
Vestgöta Korrespondenten som utförligt behandlade frågan var nöjd med 
stadsfullmäktiges beslut, eftersom man ansåg beslutet om frågan vara det 
viktigaste sedan fullmäktigeinstitutionens tillkomst.624 Järnvägens betydelse för 
stadens handel ansågs av samtiden som ödestingad. Pia Lindberg diskuterar 
bl.a. i sin avhandling industrialismens tryck på kommunerna, som en viktig 
orsak bakom städernas ökade satsningar på infrastruktur under det sena 1800-
talet. Städer som lyckades lösa sina infrastrukturella problem och skapade 
förutsättningar för befolkningsökning och för näringslivets expansion, blev 
attraktiva för lokalisering av nya industrier och andra näringar.625 Samtidigt kom 
frågan att hemsöka stadsfullmäktige en lång tid framöver. Den kom att läggas 
till det missnöje som kulminerade i en politisk revolt mot det styrande 
etablissemanget. Tillsammans med stadens omfattande lån för inköp av jord för 
att dra arméförläggningar till staden, kom järnvägsfrågan att läggas till kritiken 
mot stadens stora skulder.626 Missnöjet med stadens ekonomiska affärer kom 
att utgöra ett grundfundament för motsättningarna i lokalpolitiken under 
följande decennier. 

 

Föreningarnas aktiviteter i kommunalpolitiken 

De följande åren är föreningarna verksamma också på andra sätt i frågor 
rörande staden. Bl.a. verkade stadens arbetareförening för förbättrandet av 
polisväsendet, genom att staden helt enkelt skulle anställa en riktig polisman, 
samt för förbättrad belysning i staden.627 Intressant nog ansåg man inte att det 
skulle främja saken att direkt tillskriva magistraten i ärendet, utan det ansågs 
viktigare att verka genom pressen för att åstadkomma en förändring i frågan.628 
Det är tydligt att föreningen insett värdet av att komma till tals i stadens 
tidningar. Genom tidningarna kunde konsensus kring upplevda behov påtalas 
och kanaliseras. Samtidigt är inte alla helt nöjda med föreningens insatser. 
Föreningen uttalade sig bl.a. för 500-kronorsstrecket när det gällde rösträtten 
och hade 1889 ställt sig avvisande till Svenska Arbetareförbundet på grund av 
dess ställningstagande för religionsfrihet och allmän rösträtt.629  Den frisinnade 
redaktören för Skaraborgs Läns Annonsblad, G W Sjöberg, karaktäriserade också 

                                                 
623 Vestgöta Korrespondenten 28/11 1893.  
624 Vestgöta Korrespondenten 3/12 1897. 
625 Lindberg (2008), s. 33. 
626 Det var också en fråga som kom att spela en central roll i motståndet i landskommunen mot en 
inkorporering i staden. Den behandlas senare i framställningen. 
627 Skaraborgs läns annonsblad 4/12 1891. 
628 Ibid. 
629 Skövde Arbetareförening 100 år. 1873 26/1 1973. Utgiven å styrelsens vägnar. Skövde arbetare-
förenings arkiv, BI:1, Folkrörelsernas arkiv för Skaraborg, Lidköping. 
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föreningen något kritiskt som ”något konservativa och samhällsbevarande”.630 
Sjöberg kom dock under ett flertal år att sitta i dess styrelse och ställde 1902 
upp som föreningens riksdagsmannakandidat. Men medan arbetareföreningar 
på många håll ledde mobiliseringen mot rådande maktförhållanden, hade den 
inte den rollen i Skövde.631  

   Också nykterhetsorganisationerna var länge strikta i sin uttalade politiska 
neutralitet. För att liva upp logen 17 Thors verksamhet föreslog 1885 en 
medlem att logen borde diskutera mer ”nyttiga” frågor som ett sätt att skapa 
intresse. Förslaget avslogs dock då logens ledning påpekade att godtemplarna 
inte var en politisk förening.632 Detta var en linje som mycket länge skulle 
komma att hållas strikt. Liksom på andra håll i landet började man dock att 
försöka påverka den politiska makten. 1891 innebar en första verklig 
styrkedemonstration. Nykterhetsvännerna hade då lyckats samla 168 
namnunderskrifter som krävde inskränkningar i utskänkningen av rusdrycker.633 
Enligt Skaraborgs Läns Annonsblad vållade petitionen ett stort rabalder i 
stadsfullmäktige. Den förberedande kommitté som behandlat ärendet ansåg att 
petitionen skulle lämnas utan påseende.634 F. O. Lundstedt, understödd av 
prosten Lindblad och magister Ljunggren tog dock upp petitionen som motion 
och omröstning hölls, vilket slutade med att ordförandens röst måste bli 
utslagsgivande, vilket fällde motionen.635 Skaraborgs läns annonsblad ansåg dock 
att utslaget knappast var oväntat: 

Att saken fick den utgång den fick, det voro vi för vår del fullt vissa om, ty sedan för såväl bolaget 
som hotellinnehafvarne stipulerats villkor och bestämts avgifter var ej möjligt, hade åtminstone ej 
varit fullt rättvist, att nu göra inskränkning, och detta tro vi nog att ganska många af petitionärerna 
själva erkänna. Det är nog ock icke själfva utgången som förargat så många, utan den omilda 
motiveringen för afslag är det, som satt myror i hufvudet på nykteristerna, huru de bäst och kraftigast 
skola kunna besvara slaget på dem.636   

   Petitionen torde ha vållat ”myror i huvudet” på nykterhetsfolket, heter det. 
Det är den första och på många år direkta skrivelsen till stadens styrelse. 
Härefter kom nykterhetsfolket att framför allt verka genom andra kanaler än 
petitioner.  

 

 

 

                                                 
630 Skaraborgs läns annonsblad 4/12 1891. 
631 Ingrid Åberg pekar på Gävle arbetareförenings framträdande ställning under 1880-talet, genom 
att vara ett halvofficiellt språkrör för småfolket, Åberg (1975).  Även arbetareföreningen i 
Kristinehamn spelade en sådan roll, vilket tidigare har lyfts fram. 
632 Protokoll 26/4 1885, IOGT-logen 117 Thor i Skövde. AI:1. Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping. 
633 Petitionen återfinns tillsammans med namnunderskrifter i Stadsfullmäktige i Skövdes protokoll 
18/12 1891, bilaga R. 
634 Kommittén bestod av bankir Forsslund, major Follin och handlanden Charles Nilsson. För 
kommitténs utlåtande, Stadsfullmäktige i Skövdes protokoll 18/12 1891, bilaga S. 
635 I ärendet stod nio röster mot nio, där frågan handlade om den skulle lämnas utan påseende eller 
ej. Stadsfullmäktige i Skövdes protokoll 18/12 1891.  
636 Skaraborgs läns annonsblad onsdag 23/12 1891. 
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Mot en ny syn på kommunal representation 

Föreningarnas ageranden i stadsfullmäktigevalen under andra halvan av 1800-
talet innebar inte att man utmanade de kommunala institutionerna som sådana. 
Däremot utnyttjade man det faktum att de procedurer och regler som 
omgärdade stadsfullmäktigevalen var diffusa och tolkningsbara, vilket skapade 
möjligheter att organisera valrörelser.637 I avsaknad av andra kanaler till makten 
blev valmötet ett sätt att markera sin oppositionella ställning genom att 
uppställa alternativa kandidater. Det blev även ett sätt att framhäva sin 
samhälleliga representation. Samtidigt står det klart att avsaknaden av en tidig 
politisering av stadsfullmäktigevalen, så som fallet var i Filipstad, möjliggjorde 
inval av nykterhetsrepresentanter i fullmäktige. Plåtslagare Lundstedt kunde 
accepteras som småfolkets och nykterhetsrörelsens representant i stads-
fullmäktige, enligt ett korporativt synsätt. Det är ett mönster som också t.ex. 
Hedenskog kunde notera för Nyköping, där föreningarnas representanter ofta 
röstades in som dels representanter för sin sociala eller yrkesgrupp, dels som 
representanter för bl.a. nykterhetsintresset.638 F. O. Lundstedt var här i 
egenskap av missionsvän och blåbandist en god representant, för såväl 
väckelse- som nykterhetsintresset, men också för hantverkarna och fabrikörer 
genom sitt engagemang i hantverksföreningen. Samtidigt var målet för 
föreningarna att uppnå en förändrad inriktning på stadsfullmäktiges 
verksamhet. Medlet var att insätta personer i stadsfullmäktige som företrädde 
åsikter som följde föreningarnas preferenser. Mot den bakgrunden kom 
företrädare för föreningarna, särskilt Lundstedt, att ifrågasättas. 

   I Skövde hade det kommunala partilivet i jämförelse med Filipstad mer drag 
av kotterier och fraktioner. Här handlade det framför allt om att olika fraktioner 
i staden enades för att avsätta en gammal elit, vars styre skapat missnöje. 
Fraktioner som Arbetareföreningen och nykterhetsrörelsen kunde tillsammans 
med delar av etablissemanget, inte minst ortens ledande tidning, gemensamt 
arbeta för att placera nya män i stadens ledning. Förhållandet mellan 
arbetareföreningen och nykterhetsrörelsen å ena sidan och stadens etablisse-
mang å den andra kom dock att försämras under den följande perioden. 
Orsaken tycks vara framför allt två: landsbygdstidningen Skaraborgs läns 
Annonsblads redaktör Sjöberg började under 1890-talet att allt mer ägna sig åt 
förhållandena i staden. Sjöberg var godtemplare och frisinnad radikal, vilket 
innebar att nykterhetsrörelsen och den frisinnade opinionen fick ett språkrör 
och en samlingspunkt som man tidigare saknat. Missnöjesvalet 1889 visade att 
det fanns möjligheter att påverka stadens styre, om bara missnöjet kunde 
organiseras. Följden blev att föreningarna började inse vilken politisk kraft de 
därmed kunde spela i stadens politiska liv.    

                                                 
637 Se t.ex. Folke Lindberg artikel vilken understryker den osäkerhet som präglade hur förfarandet vid 
de första stadsfullmäktigevalen fick högst olikartade tolkningar av städernas magistrat. Lindberg 
(1962). 
638 Hedenskog (1973), s. 130. 
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   Stadsfullmäktigevalens kandidatnomineringar hade tidigare drag av 
karaktärsgranskning och fokusering på individer enligt formeln: duglighet, förtjänst 
och intresse. Det idealet levde vidare under 1890-talet och in på det nya seklet, 
men som det kommer att framgå nedan kom vikten av kandidaternas åsikter 
och allmänna hållning i samhällsfrågor att förstärkas. Den ”manliga hållning”  
och långa erfarenhet av stadsfullmäktiges arbete som idealiskt skulle känne-
teckna stadsfullmäktigeledamoten enligt Vestgöta Korrespondenten639, skulle i 
längden inte längre räcka som motivering till omval i stadsfullmäktige. I stället 
betonades kandidatens åsikter i olika frågor, samt hur denne agerat enligt dessa i 
fullmäktige.640 Det var en klar tendens mot en politisering av den lokala 
politiken, som hade sin orsak i lokala förhållanden. ”Hotellvalets” betydelse låg 
framför allt i att det visade allmänheten att missnöje med sakernas tillstånd 
kunde fungera mobiliserande och att det kunde resultera i politiska för-
ändringar. Det hade en viktig betydelse eftersom erfarenheterna av valet lade 
grunden för de oppositionella tolkningsramar som formas och förfinas under 
följande decennier. De styrande satsade på vidlyftiga lån och investeringar, 
samtidigt som många upplevde att sociala frågor som berörde en stor del av 
samhällets fattigaste invånare negligerades. Ett lokalt missnöje kom därmed att 
omsättas i politisk praktik. Vad det gällde var att skapa mobiliseringsstrukturer, 
som gav möjligheter att samla röster kring gemensamma kandidater. 

 

Nya koalitioner utmanar ortspressen 

Nykterhetsvännernas allmänna samarbetskommitté bildades i staden 1890.641 
Samarbets-kommittén kom att aktivera sig i 1891 års stadsfullmäktigeval, som 
på många sätt blir ett genombrott för föreningarna i lokalpolitiskt hänseende. 
Såväl nykterhetsvännerna som arbetareföreningen mobiliserade sina 
medlemmar. Vestgöta Korrespondenten rapporterar att stadens föreningar har haft 
ett gemensamt möte där man enats om kandidater. Det hade beslutats att ställa 
upp en lista som toppades av militärer med Ericson, Follin och Örn som 
främsta namn. Det framgår inte vilka föreningar det ska ha handlat om, men en 
möjlighet är att det var fråga om stadens väckelse- och nykterhetsföreningar, för 
samma artikel omtalar att arbetareföreningen haft ett möte söndagen därpå och 
där uppställt skräddarmästare Hultberg och snickarmästare Lindholm före 
namn som Follin och Ericson. Köpmannaföreningen hade å sin sida på ett 
möte om måndagen uppställt bankkamrer Brodén, snickarmästare Lindholm 
och därefter Follin och Ericson. Tidningen anmärker att köpmannaföreningens 
vallista hade störst chans att segra.642 De namn som upptas på de olika 
vallistorna återfinns på samtliga av dessa, dock skiljer sig ordningen. Det vittnar 
om försök från föreningarnas sida att skapa kontaktytor och nätverk som kunde 
användas i mobiliserande syfte, samtidigt som man ville främja sina speciella 

                                                 
639 Vestgöta Korrespondenten 3/12 1887. 
640 Hedenskog (1974), s. 115. 
641 Protokoll 24/7 1890, IOGT- logen 17 i Skövde. AI:2. Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping.  
642 Vestgöta Korrespondenten tisdag 1/12 1891. 
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kandidater. Samtidigt visade det sig att koalitionen mellan stadens föreningar 
inte skulle bestå. Köpmannaföreningens vallista kom att segra och föreningen 
blir härefter en central aktör i stadsfullmäktigevalen från och med 1893. 
Föreningen kommer dock att orientera sig mot andra samhällsgrupper än de 
övriga föreningarna. Tillsammans med stadens största tidning Vestgöta 
Korrespondenten blev man en valorganisation för etablissemanget. Fram till 
rösträttsreformen 1907/1909 kom i princip ingen stadsfullmäktigekandidat att 
väljas in i fullmäktige utan Köpmannaföreningens välsignelse.  

   Önskemål om en större omsättning i stadsfullmäktige lät tala om sig i 
stadsfullmäktigevalet 1893, där elva ledamöter skulle avgå. I Skaraborgs Läns 
Annonsblad infördes en insändare som förordade att gamla fullmäktigeledamöter 
borde utbytas mot nya namn, liksom sådana vilkas bostadsort var utanför 
orten.643 Det var en kritik mot rådande förfarandesätt i samband med valen som 
också återfanns i Filipstad. Frågan om bostadsort är intressant, eftersom den 
handlade om att rösträtten skulle knytas till platsen snarare än till var man ägde 
egendom och betalade skatt. I grund och botten handlade det om vad som 
konstituerade ett medborgarskap. Vestgöta Korrespondenten finner av den 
anledningen det påkallat att förorda att handeln, industrin och hantverken blir 
företrädda med en majoritet i stadens styrelse. Insändarna i Skaraborgs Läns 
Annonsblad förutsätts vara riktade mot den avgående fullmäktigeledamoten 
kapten Sven Ahlberg, som enligt Vestgöta Korrespondenten var en industrins 
man och därför borde omväljas. Det framhålls att denne inte har sin plats i 
stadsfullmäktige i egenskap av officer eller egendomsägare, utan som 
industriidkare och ägare till Skövde Mekaniska Stenhuggeri.644 Ahlberg ansågs 
som oumbärlig för stadens utvecklings skull, särskilt med tanke på 
hushållningssällskapets kamp för att åstadkomma lantmannafrakternas, och 
därmed även kalkfrakternas, nedsättande på statsbanorna. Härigenom hoppades 
man på ett starkt uppsving för kalkbruken. Argumentet att Ahlberg, som 
boende utanför staden, skulle ha svårigheter att delta i fullmäktiges 
förhandlingar avfärdades. Vidare citerades en skrivelse från en ”aktad” 
samhällsmedborgare, vilken går till storms mot Ahlbergs påstådda ointresse för 
samhällets utveckling. Istället lyfte man som argument fram dennes insatser för 
hotellfrågans lösning. Uppenbart är att kampen stod om Ahlbergs plats i 
fullmäktige.645 Alla avgående ledamöter, förutom Ahlberg, återvaldes. Enligt 
Vestgöta korrespondenten berodde det på att Ahlberg avflyttat. Skaraborgs läns 
annonsblad anser i stället att ett ”mellanparti” hade agerat, vilket avgjorde 
utgången. Detta mellanpartis agerande gjorde så att kapten Wester återvaldes 
medan Ahlberg petades, eftersom han bodde utanför staden. Mellanpartiet hade 
som igenkänningsmärke pastor von Sydows namn på sina listor. Nyvald till 
fullmäktige blev kapten Bergenstråhle.646 Man kan konstatera att Vestgöta 
Korrespondenten inte lyckades få sin kandidat omvald, oavsett om det verkliga 
                                                 
643 ”Ordet fritt”, Skaraborgs läns annonsblad fredag 1/12 1893. 
644 Ahlberg ägde kalkfabriken. 
645 Vestgöta Korrespondenten tisdag 5/12 1893.  
646 Vestgöta Korrespondenten fredagen den 8/12 1893. Skaraborgs läns annonsblad fredag den 8/12 
1893. 
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skälet var avflyttning eller inte. Tydligt är också att nya konstellationer var att 
vänta inför valen, vilka kunde överraska och ändra utgången genom en snabb 
mobilisering. Det är också en faktor som ytterligare uppmuntrar utmanare.647 

 

Förhållandet till samtidens ideologiska brytningar 

 

Rösträttsfrågans betydelse 

Mot bakgrund av 1893 års stadsfullmäktigeval måste också omnämnas 
rösträttsrörelsens återkomst i Skaraborg och Skövde. Den hade tidigare varit 
verksam men slagits i spillror till följd av tullstriden. Den återuppståndna 
rösträttsföreningen i Skövde kastar också ljus över formerandet av artikulerande 
tolkningsramar och i förlängningen formandet av kollektiva identiteter.648 Vid 
valet till folkriksdagsmän inför Folkriksdagen 1893, kandiderade bland andra 
handlanden A. W. Friberg. Friberg var ledande godtemplare i staden och även i 
länet. I en insändare i Skaraborgs Läns Annonsblad ifrågasattes dock Friberg som 
kandidat, eftersom han bl.a. var styrelsemedlem i stadens försvarsförbund och 
därmed ansågs representera översitteri och militärförtryck. Vidare underströks 
också att Friberg varit emot den allmänna rösträtten och för 500-
kronorsstrecket, samt varit emot bildandet av en rösträttsförening i staden. 
Friberg bemötte några dagar senare anklagelserna med att han i princip var för 
allmän rösträtt men ansett att 500-kronorsstrecket skulle möta större möjlighet 
att vinna anslutning. Vad gällde bildandet av en rösträttsförening i staden ansåg 
han vid den tidpunkten inte att det inte var lägligt, men anslöt sig när en sådan 
bildades.649 I diskussionen är det tydligt att en radikal hållning ställs mot en mer 
moderat i samhällsfrågorna. De frisinnade i Skövde, liksom rösträttsvännerna i 
gemen, var i allmänhet noga att framhålla sig själva som ”sansade” och 
moderata.650 Det saknas källor till den vidare utvecklingen, men uppenbarligen 
tycks det som att stadens rösträttsförening somnat in för att återuppväckas igen 
1895 under Fribergs ledning.651 Motsättningar tycks alltså finnas kring rösträtts-
frågan och rösträttsföreningen, vilket leder fram till splittring och svaghet. 
Problemet låg uppenbarligen i en oförmåga att skapa tolkningsramar för 
gemensam handling, en meningsfull berättelse, vilket i grund och botten 
berodde på en svag gemensam identitet, som i sin tur var ett resultat av politiska 
möjligheter och tillfällen, samt strategiska behov.652 Fribergs uttalanden kring 

                                                 
647 Tarrow (2003), s. 78. 
648 Tarrow (2003), 119-120. Thörn (1997), s. 123f. 
649 ”Från allmänheten”, Skaraborgs läns annonsblad 23/12 1892. Fribergs bemötande kan läsas 
30/12 1892. Om rösträttsdebatten och inställningen till strecken, se Mellquist (1974). 
650 Det framgår t.ex. av den inbjudan till valmöte i godtemplarnas lokal inför val av folkriksdagsman. 
Signaturen ”Liberal” framhåller att stor anslutning är viktigt för att det ska väljas ”sansade” män till 
Folkriksdagen. ”Provinsen och länet”, Skaraborgs läns annonsblad 23/12 1892.  
651 Skaraborgs läns annonsblad 19/11 1895. 
652 Tarrow (2003), s. 120. 
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sitt ställningstagande i rösträttsfrågan och rösträttsföreningen, pekar på vikten 
av det senare. 

 

Rektor Ahlqvist blir samlingsnamn 

Oppositionens strategiska behov var också något verkligt. Vestgöta 
Korrespondenten förväntade att stadsfullmäktigevalet 1895 skulle avlöpa utan 
större komplikationer. De avgående ledamöterna betecknades alla som dugliga 
och väl förfarna i det kommunala arbetet. En viss förändring var dock att vänta 
då kamrer Brodén undanbett sig omval. Stadsfullmäktiges ordförande Carl 
Ericson undanbad sig likaledes omval.653 Varken Vestgöta Korrespondenten eller 
Skaraborgs läns annonsblad lät publicera några insändare inför valet. Däremot får 
vi genom redovisningen av valresultatet veta att en viss valrörelse hade kommit 
till stånd. Enligt Vestgöta Korrespondenten hade Köpmannaföreningen haft ett 
möte och där uppställt två kandidater: löjtnant Erik Uggla och godsägare A. 
Ewert. Kvällen innan valet höll också nykterhetsfolket ett valmöte i 
godtemplarlogen. Mötet, som lär ha haft liten uppslutning, uppsatte som 
kandidater den från Filipstad inflyttade rektorn David Ahlqvist istället för den 
avgående läroverkskollegan T. Ljunggren och komminister von Sydow som 
motkandidat till Uggla.654 Ahlqvist kom att bli slagen av Ljunggren som 
omvaldes och Köpmannaföreningens båda kandidater kom därmed att väljas 
in.655 Ahlqvist rykte som radikal försvårade hans inval, samtidigt som han 
fördes fram som oppositionens främsta namn.  

   Inte heller stadsfullmäktigevalet 1897 blev någon framgång för Ahlqvist och 
oppositionen. Elva ledamöter skulle avgå och alla förväntades bli omvalda. 
Vestgöta Korrespondenten förde dock fram överste von Matern som tänkbar 
kandidat ifall någon skulle avsäga sig omval.656 von Matern blev också invald 
och i stället petades tomtägare Wedelin som nu fick lämna stadsfullmäktige.657 
Rektor Ahlqvist, som får anses vara oppositionens främsta namn, blev däremot 
inte invald. Resultatet var ännu mer nedslående i stadsfullmäktigevalet 1899, där 
samtliga avgående omvaldes. Ahlqvist lyckades då endast samla 689 röster. 
Köpmannaföreningens lista utropades till valets segrare.658 Uppenbarligen hade 
oppositionen svårigheter att mobilisera sina väljare. En faktor som bidrog var 
sannolikt också att Ahlqvists lanserats som frisinnad riksdagskandidat för 
valkretsen Skövde-Mariestad-Falköping 1899.659 Sjöberg och Skaraborgs läns 

                                                 
653 Vestgöta Korrespondenten 26/11 1895, 29/11 1895. 
654 Vestgöta Korrespondenten 3/12 1895. 
655 Ibid. 
656 Vestgöta Korrespondenten 3/12 1897.  
657 Vestgöta Korrespondenten 7/12 1897. 
658 Vestgöta Korrespondenten 6/12 1899. 
659 Ahlkvist lanseras i en insändare av ”Valman”, som före de båda föreslagna militärerna som det 
talats om, vill se en folkets man och ingen företrädare för intressepolitik. Ahlkvist betecknas i 
insändaren som bildad och med lång kommunal erfarenhet, samt sansat liberal. Samtidigt påpekas 
att en läroverksreform är i sikte och att det därför ligger i städernas intresse att ha en kunnig och 
erfaren skolman i riksdagen. Skaraborgs läns annonsblad 25/8 1899.   



163 
 

annonsblad kom starkt att propagera för Ahlqvist, i stället för den andra från 
staden föreslagna kandidaten generalmajor Carl Ericson. Ericson betecknades 
visserligen liksom Ahlkvist som moderatliberal, men befarades som högre 
militär troligtvis rösta för höjda militära utgifter. Det påpekades att Ahlqvist 
stött på motstånd i staden, där man bl.a. hämtat upplysningar från Filipstad om 
hans vandel, på grund av sitt rykte som ”röd radikal”. Sådana påståenden 
tillbakavisades och man hänvisar till att tidningens redaktör tillsammans med 
delegater från Falköping intervjuat Ahlqvist om dennes åsikter.660 Trots stöd 
från ett flertal bemärkta män i alla tre städerna, ligger Ahlqvists ”röda” rykte 
honom till last; varje stad kommer att gå fram med sin kandidat och i Skövde 
samlades etablissemanget kring generalmajor Ericson.661 Att högern enat sig 
kring en liberal och rösträttsvän som Ericson, ansågs enligt Skaraborgs läns 
annonsblad bero på att han var militär och förväntades dra militära etablissemang 
till staden.662 Det är uppenbart att det lokala intresset spelade en större roll för 
etablissemanget än kandidatens åsikter, åtminstone i detta val. Samtidigt visar 
valrörelserna för Ahlqvist på det problem som oppositionen hade att brottas 
med. Politiska symboler som ”sansad”, ”moderat” och ”höger” var svåra att få 
verksamma i en tolkningsram som mobiliserade väljarna kring oppositionens 
kandidat. Avsaknad av trovärdiga och relevanta tolkningsramar var en svaghet 
för oppositionen, samtidigt som här också saknades den kollektiva identitet i 
form av småfolket, som vi sett i Filipstad.    

    

Nykterhetsfrågan tonas ned 

Det är, som har påpekats, flera faktorer som avgör möjligheten att åstadkomma 
mobiliserande tolkningsramar. Det beror dels på vilka aktörer som deltar i 
kampen och de motståndare de möter, dels vilka möjligheter som finns för 
kollektivt handlande. Inför stadsfullmäktigevalet 1901 annonserade stadens 
båda tidningar om ett valmöte i logen Thors lokaler, som skulle verka för 
inväljandet av ”sparsamhetsmän” i stadsfullmäktige.663 Vestgöta Korrespondenten 
meddelar i samma nummer att handlaren J. A. Johansson undanbett sig 
kandidatur och att tidningen förordar inval av ”en de borgerliga yrkenas man” i 
hans ställe.664 Såväl Skaraborgs läns annonsblad som Vestgöta Korrespondenten 
behandlar utförligt valmötet. Enligt Skaraborgs läns annonsblad ska mötet ha 
samlat ett hundratal personer. Mötet öppnades av filaren Hasselblad, som 
föreslog att en ordförande skulle utses. Efter att såväl disponent A. W. Friberg 
som faktor Rustan Sandblom undanbett sig, utsågs redaktör G. W. Sjöberg 

                                                 
660 Skaraborgs läns annonsblad 5/9 1899. 
661 Ericson utropas som kandidat på ett möte på hotell Billingen, sammankallat av tunga namn i 
stadsfullmäktige som Forsslund, Wetterberg, Charles Nilsson, Alfred Landin och F. O. Lundstedt. 
Skaraborgs läns annonsblad 12/9 1899, 19/9 1899.    
662 Skaraborgs läns annonsblad 29/9 1899. 
663 Det är inte klart uttalat vilka som står bakom mötet, utan det har mer karaktären av ett allmänt 
valmöte för att enas om kandidater. Skaraborgs läns annonsblad 21/11 1901. Vestgöta 
Korrespondenten 22/11 1901. 
664 Ibid. 



164 
 

(annonsbladets redaktör) till mötets ordförande. Till sekreterare utsågs typograf 
Dahl. Mötet ställde sig enhälligt bakom bankdirektör Forsslunds kandidatur. På 
förslag av pastor Sjögren föreslogs att nya namn skulle föreslås så att man hade 
några att ställa mot de avgående. En lista ställdes därefter samman och genom-
gicks. Enhällighet, eller åtminstone majoritet, rådde för återval av handlaren 
Charles Nilson, ingenjör Grönvall, bryggeriägare Egnell, doktor Dovertie, 
överstelöjtnant Wester, regementsläkaren Ekelund och överste von Matern. 
Däremot möttes fabrikör Lundstedts namn av övervägande nej. I hans ställe 
uppsattes kontraktprost J. Hemberg. Även kapten Bergenstråhles namn möttes 
av motstånd och i stället satte man upp överbanmästare F. W. Snäll. I stället för 
handlaren J. A. Johansson, som avsagt sig kandidatur, uppställdes handlaren K. 
G. Karlsson. Såväl Sjöberg, Friberg som filaren Hasselblad avsade sig bestämt 
kandidatur.665 Att fabrikör Lundstedts inte uppsattses på mötets vallista ska ses 
mot bakgrunden av att denne hade ansetts vara nykterhetsvännernas särskilda 
representant i fullmäktige och hans insatser var starkt kritiserade. Bergenstråhles 
uteslutning berodde på dennes overksamhet i fullmäktige. Tidningen 
konstaterade att valmötet ”bar alltigenom prägeln af sans och moderation”.  

   Mötet hade nog gärna föreslagit fler kandidater, påstås det, t.ex. grosshandlare 
Herman Svensson och rektor Ahlqvist, men av strategiska skäl ville man inte 
utgallra allt för många namn. Man antog kandidater som beräknades ha störst 
utsikter till inval. Det var t.ex. många som inte alls ville föreslå bryggeriägare 
Egnell som kandidat. Man förtydligade dock att mötet inte bar nykterhets-
prägeln. Uppenbarligen var en sådan markering viktig. Mötet beslutade att låta 
trycka valsedlar och medel insamlades för detta bland deltagarna.666 Vestgöta 
Korrespondenten uppmärksammade det ”kompakta motstånd” som fabrikör 
Lundstedts namn hade mött på valmötet. En talare ska ha påmint om att 
Lundstedt var en småfolkets kandidat och hade som sådan upptagits på 
föregående vals lista. Därför kunde det uppfattas som underligt att han nu 
ratades från det hållet. Invändningarna var dock att Lundstedt allt mer och mer 
hade ”förlorat känningen” med dem som från början haft honom på sin lista 
och att han inte längre kunde anses representera deras intressen.667 I samma 
nummer meddelar tidningen att också överstelöjtnant Wester avsagt sig 
kandidatur. Hans plats borde besättas av en officer eller en civil tjänsteman, 
enligt tidningens korporativistiska ideal. Även Snäll låter i en insändare meddela 
sin önskan att inte bli påtänkt för val.668 Sedan valmötet hade läget därmed 
förändrats, vilket också den insändare som uppmanade ”sparsamhetsvänner” 
att enas kring kassör A. Söderpalms kandidatur visar på.669  

   Ett par dagar senare kommer ytterligare en avsägelse, från doktor Dovertie. 
Enligt Vestgöta Korrespondenten ska hans avsägelse grunda sig på hans stigande 
ålder, men man hade ändå önskat hans kvarstannande i fullmäktige ännu några 

                                                 
665 Skaraborgs läns annonsblad 26/11 1901. 
666 Ibid. 
667 Vestgöta Korrespondenten 27/11 1901. 
668 Ibid. 
669 Ibid. 
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år. I samma nummer meddelades att Köpmannaföreningen haft ett möte där 
man istället för J. A. Johansson och överstelöjtnant Wester, uppställt 
disponenten vid Skövde fabriksbolag Axel Carlsson och regementsintendenten 
Frölich som kandidater. Deras inval ansågs som givna, eftersom de kunde räkna 
med mangrann tillslutning från militärens och civiltjänstemännens sida. När det 
gällde att finna en ersättare för Dovertie, uppgavs Köpmannaföreningen vilja 
höra sig för hos övriga samhällskretsar. Man hade dock nämnt doktor Litzén 
och läroverksadjunkt Drakenbergs namn. Enligt tidningen hade Litzén stöd 
från alla samhällskretsar, samtidigt som man påpekade att han också varit starkt 
ifrågasatt. Man vände sig också mot kasseringen av fabrikör Lundstedt och 
hade svårt att förstå oviljan mot hans namn. Tidningen påpekar att det 
knappast kan ha att göra med nykterhetsfrågan i fullmäktige eller andra 
åtgärder. Lundstedt stod bakom den vällyckade industriutställningen och det 
ansågs inte vara på sin plats att nu utesluta honom ur stadsfullmäktige.670 Alla 
avsägelser skapade viss förvirring. Sparsamhetsvännerna anordnade ett nytt 
valmöte för att uppställa nya kandidater efter Snäll, som undanbett sig att 
komma ifråga och Wester och doktor Dovertie som inte ville bli omvalda. I 
stället för Snäll uppsatte man grosshandlare Herman Svensson, för Wester 
major Tham och för Dovertie doktor Litzén. Också arbetareföreningen 
godkände senare denna vallista som sin.671 Vestgöta Korrespondenten låter i samma 
nummer trycka de båda listorna, som inte skiljer sig åt vad gäller de fem första 
namnen. Man är eniga om doktor Forsslund, Charles Nilson, ingenjör Grönvall, 
bryggeriägare Egnell och doktor Litzén. Där tar enigheten slut. Framför allt 
handlar det om fabrikör Lundstedts omval, som hos sparsamhetsvännerna och 
arbetareföreningen ersatts av kontraktsprosten Hemberg.672 Det faktum att 
tidningen lät trycka vallistorna signalerar på ett nytt inslag i stadsfullmäktige-
valen. Visserligen talade man inte i partitermer och valmän som inte ville rösta 
med någon av de befintliga vallistorna uppmanas att rösta efter eget huvud, 
samtidigt innebär det ändå att lokalpolitiken fått en annorlunda karaktär än 
tidigare. Det understryker att det finns två huvudalternativ vad gäller stadens 
styrelse. 1901 års stadsfullmäktigeval som en vattendelare understryks även av 
att Vestgöta Korrespondenten utfärdade ett extrablad över valresultatet den 3 
december.673 Köpmannaföreningens lista gick segrande ur valet. Lundstedt 
omvaldes med 4 432 röster och doktor Litzén, disponent Carlsson och kapten 
Frölich blev nyvalda. I sin analys av valresultatet menar Skaraborgs läns 
annonsblad att om valet skett per capita så hade antalet röstande på major Tham, 
handlaren K. G. Karlsson, Herman Svensson och prosten Hemberg varit 
betydligt högre än de fem sist invalda, som uteslutits från småfolkets lista.674 
Rektor Ahlqvist, som också gjorde ett bra val denna gång och samlade 1 876 
röster, påpekas uteslutande ha fått sina röster från större röstägande. Redaktör 
Sjöberg anmärker därför ironiskt: 

                                                 
670 Vestgöta Korrespondenten 29/11 1901. 
671 Vestgöta Korrespondenten 2/12 1901. 
672 Vestgöta Korrespondenten 2/12 1901. 
673 ”Vestgöta Korrespondenten meddelar” 3/12 1901.  
674 ”Ett synnerligen lifligt stadsfullmäktigeval”, Skaraborgs läns annonsblad 6/12 1901.  
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Rektor Ahlqvists höga röstetal kom denna gång uteslutande [kursiv original] från personer med högre 
röstetal, hvilket icke behöft blifva fallet om man före valet haft en aning om att han nu var mera 
acceptabel  och hade större utsikter att vinna majoritet än vid ett föregående val, då man från det 
hållet  icke det ringaste låtsades  om att hvarken han eller det å honom röstande ’småfolket’ funnos 
till.675   

Valdeltagandet betecknades i tidningarna som synnerligen livligt, med 210 
röstande personer. Inte minst var uppmarschen från de ”djupa leden” 
mangrann och effektiv. Aldrig tidigare hade en småfolkets kandidat lyckats 
erhålla mer än 6-700 röster, påpekas det. Särskilt mekaniska verkstadens 
arbetare uppges ha infunnit sig en masse, halandes debetsedlar ur fickorna inför 
febrilt namnsökande valförrättare. Arbetarnas uppmarsch antas ha givit 
mekaniska verkstadens chef, ingenjör Grönvall, valets högsta röstetal (5 812).676 
Det finns en risk att man tolkar en sådan utsaga som ett tecken på ett 
klientbaserat förhållande, vilket givetvis inte helt kan uteslutas men då i termer 
av patriarkalism.677 Men den typ av utbyte som karaktäriserar klientbaserade 
partier, så som det har praktiserats på t.ex. den iberiska halvön och i 
Latinamerika, baseras på materiella vinster för väljaren som ”säljer” sin röst.678 I 
stället är det troligare att arbetarna lade sina röster på Grönvall som 
representant för industrin, och därmed också som representant för arbetarna, 
förutom att han var en av oppositionen stödd kandidat. Att rektor Ahlqvist 
blivit respektabel förtydligas genom att denne uppställdes som Köpmanna-
föreningens kandidat i fyllnadsvalet efter godsägare Ewert den 22 december 
1902. Det hade visserligen omtalats att K. G. Karlsson skulle ställas upp som 
motkandidat, men Ahlqvist valdes in med 2 544 röster.679 Någon valrörelse har 
inte kunnat förmärkas i tidningarna eller annat källmaterial. Etablissemanget 
och oppositionen kunde kring hans namn enas även om det fanns en minoritet 
som önskade annorlunda.  

   Det är uppenbart att ledande oppositionella prövade nya strategier för att 
skapa mobiliserande tolkningsramar och mobiliseringsstrukturer. Detta blev 
också möjligt genom att nya politiska möjligheter och tillfällen öppnade sig 
genom de ledande i stadens ambitioner att söka locka arméförband till staden 
för kasernering, vilket sågs som ekonomiskt fördelaktigt för staden samtidigt 
som stadens redan många militärer såg med välvilja på en sådan utveckling. För 
att förlägga regementen till staden krävdes dock stora jordarealer, vilket krävde 
inköp från stadens sida och stora ekonomiska uppoffringar. En granskning av 
Drätselkammarens protokoll visar på att jordinköpen för militära ändamål tar 

                                                 
675 Ibid. 
676 Ibid. 
677 Några exempel på denna forskning: Ericson, Hans-Olof, Vanmakt och styrka. Studier i 
arbetarrörelsens tillkomst och förutsättningar i Jönköping, Huskvarna och Norrahammar 1880-1909 
(Lund 1987). Ericsson, Christer, Vi är alla delar av samma familj. Patron, makten och folket. 
(Stockholm 1997). Nyström, Lars, Potatisriket. Stora Bjurum 1857-1917. Jorden, makten, samhället 
(Göteborg 2003). 
678 Se t.ex. den intressanta diskussionen om prästerskapets och andra eliters roll i politisk 
mobilisering under tyska kejsartiden i Anderson, Margaret Lavinia, Practicing Democracy. Elections 
and Political Culture in Imperial Germany (Princeton & New Jersey 2000), s. 122f, 160ff, 262-265.    
679 K. G. Karlsson fick 393 röster. Skaraborgs läns annonsblad 16/12 190. Vestgöta 
Korrespondenten 19/12 1902, 22/12 1902. 
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fart efter att kapten Erik Ugglas tillträde som dess ordförande i januari 1901. 
Här finner vi den direkta orsaken bakom lanseringen av sparsamhet som 
samlande symbol för oppositionen. Mobiliseringen och valets utfall får också 
praktiska konsekvenser för hur hanteringen av jordinköp kommer att förlöpa. 
Under lång tid genomför drätselkammarens medlemmar ofta på eget bevåg 
jordinköp, för att i efterhand meddela stadsfullmäktige. Men i mars 1902 sätter 
stadsfullmäktige stopp för detta förfarande och kräver att alla inköp ska 
godkännas av fullmäktige.680  

   Erik Uggla var uppenbart en drivande kraft i arbetet, bl.a. skriver han till 
Konungens Befallningshavande om rätten att förvärva jord för militära 
ändamål, trots jordägarnas motstånd, med motivering om ”allmänt behof”. Den 
expropriationsrätt man lyckades utverka användes också när påtänkta säljare 
trilskades.681 De stora jordinköpen för militära ändamål avslutades i november 
1906, då staden inköpte jord för förläggandet av Skaraborgs Regemente till 
staden.682 Valkampanjen 1901 fick därför flera viktiga resultat, dels utvecklade 
de oppositionella en artikulerande tolkningsram som kunde samla breda 
grupper kring stadens bästa, samtidigt som man också lärde sig vilka 
värderingar som delades, liksom vilka som splittrade oppositionen och som 
kunde överslätas för att skapa enighet. Nedtonandet av nykterhetsfrågan är ett 
tydligt exempel på det sistnämnda. Det var uppenbarligen en fråga som inte 
kunde innefattas i en gemensam berättelse. Jämför man med Filipstad så saknas 
den tidiga politiseringen till följd av tullfrågan, som gjorde att lokala frågor 
kunde sättas in i en större tolkningsram av en polariserad höger och vänster. 
Istället är det sparsamhet som är nyckelordet i den oppositionella tolknings-
ramen. Här spelade inte minst erfarenheterna från hotellvalet på 1880-talet in, 
vilket sedan läggs till stadens inköp av jord i samband med kaserneringarna av 
regementena. 

 

Den frisinnade valmansföreningen bildas   

 

Frisinnet och valmännen 

Tarrow betonar att det bland annat är erfarenheter av en gemensam kamp som 
ger upphov till politiska rörelser.683 I den meningen var 1901 års valrörelse 
viktigt för utmanarna till stadens styrande elit. Samtidigt bidrog det faktum att 
man åtminstone delvis kunde påverka maktförhållandena i staden genom att 
återställa maktförhållandet mellan styrets beslutande och exekutiva organ, det 
vill säga stadsfullmäktige och Drätselkammaren, till att det gav signaler om ett 
                                                 
680 Drätselkammaren i Skövdes protokoll 7/10 1901, 14/10 1901, 21/10 1901, 10/2 1902, 3/3 1902.  
681 Ugglas odaterade brev till Kungl. Befallningshavande, se Drätselkammaren i Skövdes protokoll 
3/3 1902. Exempel där man använt sig av expropriationsrätten, Drätselkammaren i Skövdes protokoll 
9/11 1903. 
682 Drätselkammaren i Skövdes protokoll 22/11 1906. 
683 Tarrow exemplifierar detta med födelsen av polska Solidaritet. Tarrow (2003), s. 120-122. 
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försvagat, alternativt mindre exkluderande, etablissemang. Ytterligare en yttre 
faktor som bidrog till ett ökat politiskt intresse var bildandet av Frisinnade 
landsföreningen 1902, som inledde ett arbete med att åstadkomma 
valmansföreningar runt om i länet. Även i Skövde var en sådan förening 
påtänkt, men av okänd anledning tycks det arbetet ha avstannat, inte ens vid det 
årets riksdagsval gav den sig till känna. I stället var det arbetareföreningen som 
lanserade Sjöberg som stadens frisinnade kandidat.684 Det kan vara värt att 
dröja något vid Sjöbergs riksdagsmannakandidatur, eftersom den ger vissa 
indikationer på det stöd oppositionen och de frisinnade kunde påräkna bland 
olika grupper i staden. Mobiliseringsstrukturer är vid sidan av repertoarer och 
tolkningsramar en rörelses viktigaste resurser vid mobilisering. I 
riksdagsmannavalet 1902 stod Sjöberg mot överste von Matern som stadens 
kandidat. På ett extra sammanträde med Skövdes hantverks- och 
industriförening diskuterades de båda kandidaterna. På mötet meddelades att 
man inhämtat upplysningar om att varken stadens tjänstemän eller militärer 
skulle komma att rösta på Sjöberg. Bland köpmännen uppgavs att omkring en 
tredjedel skulle lägga sin röst på honom. Däremot hävdade skräddarmästare 
Dahlén, själv frisinnad, att småhandlarna och ”arbetarepartiet” stod bakom 
Sjöbergs kandidatur. Inom hantverksföreningen var förhållandet 13 röster för 
von Matern och 8 för Sjöberg.685 Det är uppenbart att den tolkningsram som 
formerades kring ”småfolket” hade en verklighetsanknytning. Samtidigt vittnar 
det också om möjligheterna att skapa allianser mellan olika grupper i staden. 
Solidaritet baseras alltid i någon mån på intressen, men för att det ska vara 
möjligt att upprätthålla den i längden krävs också att det skapas konsensus kring 
mening och identiteter. Men, som det kommer att visa sig, var ett bristande 
inslag bland Skövdes oppositionella just svagheter i det som Tarrow kallat den 
”inre styrkan”, utifrån vilken rörelser är konstruerade och som håller dem 
samman: 

Challengers must frame their demands in ways that will attract followers and build on social 
networks, and  connective structures must link them to one another with a shared definition of 
reality, of ‘us’ and ‘them’, and of fundamental goals through changing seasons of opportunities and 
constraints.686 

I den meningen blir de insändare som publicerades i Skaraborgs läns annonsblad 
inför stadsfullmäktigevalet 1903 förståeliga. Bl.a. efterfrågas anordnandet av ett 
valmöte som borde sammankallas av den kommitté som tillsatts för att verka 
för en valmansförening.687 Ett par dagar senare undrar ”Frågvis” var alla ledare 
för föreningsverksamheten i staden tagit vägen, då inget möte utlysts. 
Insändaren undrar om tystnaden ska ses som ett tecken på att förhållandena i 
staden är bra som de är.688 Det ledarskap som har en avgörande roll för att 

                                                 
684 Uppgiften om arbetareföreningens roll i Sjöbergs kandidatur finns i hantverksföreningens arkiv. 
Protokoll 22/8 1902, Skövde Hantverks- och industriförening. AI:1. Skaraborgs föreningsarkiv, 
Lidköping.  
685 Protokoll extra möte 22/8 1902, Skövde Hantverks- och industriförening. AI:1. Skaraborgs 
föreningsarkiv, Lidköping. 
686 Tarrow (2003), s. 105. 
687 ”Ordet fritt”, Skaraborgs läns annonsblad 24/11 1903. 
688 ”Ordet fritt”, Skaraborgs läns annonsblad 27/11 1903. 
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skapa och vidmakthålla kollektivt handlande visar sig i många sammanhang 
saknas i Skövde. Till viss del handlar det om en oförmåga att skapa de 
sammanlänkande strukturer som är viktiga för en rörelses framgångar. Å andra 
sidan kan en lösning på detta handlingsproblem vara att skapa en formell 
organisation, dit sociala nätverk kan knytas och koordineras när det gäller 
gemensamt handlande.689    

 

Valmansföreningens bildande 

Ett valmöte kom dock till slut att utlysas kvällen före stadsfullmäktigevalet, 
vilket visar att det tillkommit i sista stund. A. W. Friberg ledde förhandlingarna 
och mötet beslutade sätta upp fabrikör Östman som kandidat efter kyrkoherde 
von Sydow. Vestgöta Korrespondenten rapporterade också att mötet beslutat att få 
till stånd en organisation för att skapa sammanhållning vid politiska och 
kommunala val. Friberg hade fått i uppdrag att sammankalla ett senare möte i 
denna sak.690  

   Stadsfullmäktigevalet slutade med att Östman inte lyckades bli invald, i stället 
invaldes kronofogde A. Tomtlund. De övriga avgående ledamöterna omvaldes 
enhälligt.691 Omgående meddelades dock att ett fyllnadsval efter ingenjör 
Grönvall skulle hållas den 16 december. I samband med detta fyllnadsval 
kallades också frisinnade valmän till ett möte på godtemplarlokalen för att dels 
uppsätta en kandidat, dels bilda en frisinnad valmansförening. Vestgöta 
Korrespondenten omnämner valmötet i sina spalter men utelämnar att det också 
var fråga om bildandet av en frisinnad valmansförening i staden.692 Vestgöta 
Korrespondenten tycks utifrån den knappa informationen inte vara särskilt 
informerad. Måndagen den 14 december kan man dock mer utförligt redovisa 
händelserna på valmötet. De frisinnade uppsatte återigen fabrikör Östman som 
kandidat, som ingenjör Grönvalls efterträdare och som industrins representant i 
fullmäktige. Den frisinnade valmansförening som bildades fick genast tjugofem 
medlemmar, uppges det, och en styrelse bestående av Friberg, redaktör Sjöberg, 
Östman, skräddaren L. M. Dahlén och mekaniske arbetaren Karl Dahlin. Till 
suppleanter valdes arbetarna F. O. Hasselberg och Niklasson.693 Det är en 
intressant sammansättning i styrelsen för den frisinnade valmansföreningen. 
Friberg och Dahlén var ledande inom stadens båda godtemplarloger, 117 Thor 
respektive 2003 S:t Helena. Sjöberg var liksom Friberg och Dahlén 
godtemplare. Han var också styrelsemedlem i arbetareföreningen, medan 
Dahlén var medlem i hantverksföreningen. Det tycks som att man lade vikt vid 
att få så många intressen som möjligt representerade i valmansföreningens 
styrelse. Också arbetarekommunen som bildades 1904 hade representanter i 

                                                 
689 Tarrow (2003), s. 135-137. 
690 Skaraborgs läns annonsblad 1/12 1903. Vestgöta Korrespondenten 2/12 1903. 
691 Vestgöta Korrespondenten 2/12 1903. Skaraborgs läns annonsblad 4/12 1903.  
692 Vestgöta Korrespondenten 9/12 1903; Skaraborgs läns annonsblad 11/12 1903. 
693 Vestgöta Korrespondenten 14/12 1903. 
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valmansföreningen, genom Dahlin och Hasselberg.694 Intressant nog saknas 
kända representanter för väckelserörelsen men det är möjligt att Östman kom 
ur deras led, även om jag inte har hittat några belägg för hans medlemskap i 
någon av frikyrkorna. Det finns nämligen ett starkt samband mellan 
företagande och frikyrklighet i Skövde.695 Enligt Skaraborgs läns annonsblad 
uppställdes Östman som kandidat då han kom närmast i röstetal vid det 
ordinarievalet.696 Det är intressant hur de båda platstidningarnas olika 
värderingar leder fram till hur man beskriver Östmans utkorande till 
stadsfullmäktigekandidat. Vestgöta Korrespondenten framhäver det intresse-
representativa idealet och ignorerar den politiska betydelsen i Östmans 
kandidatur. Skaraborgs läns annonsblad å sin sida, framhäver istället betydelsen av 
att Östman samlade flest röster av dem som inte valdes in vid det ordinarie 
fullmäktigevalet. För Sjöberg och Skaraborgs läns annonsblad var Östman 
oppositionens och ”småfolkets” kandidat. Ur strategisk synvinkel var det 
taktiskt att föra fram den kandidat som samlat flest röster, samtidigt som man 
kunde hoppas på uppslutning då han kunde anses som en industrins 
representant, som tidigare Grönvall varit. Den valrörelse som valmans-
föreningen genomförde kan knappast anses som framgångsrik. Visserligen 
invaldes Östman med 1 807 röster, men valdeltagandet var ringa. Skaraborgs läns 
annonsblad betecknar det som ett tecken på ointresset för kommunala 
angelägenheter.697 Östmans inval demonstrerar med all tydlighet hur beroende 
oppositionen var av de maktägandes goda vilja. Att Östman valdes in som 
representant för ett samhällsintresse snarare än som representant för de 
frisinnade går inte att ta miste på. Detta är också ett mönster som kommer att 
upprepa sig i framtiden.  

 

Den frisinnade organisationsmiljön  

 

Medlemmarna 

Den frisinnade valmansförening som bildades i december 1903 var först och 
främst en valorganisation men hade också vidare ambitioner. Syftet var att 
samla stadens liberala valmän till gemensamt arbete och enighet i kommunala 
och politiska val, att väcka intresset för stadens gemensamma angelägenheter till 
liv samt verka för liberala reformer i allmänhet. Medlem kunde endast den bli 
                                                 
694 Uppgifterna har hämtats från den korta beskrivning som återfinns i arbetarekommunens 
arkivförteckning. Det tidiga materialet är i principen förlorat och har därför inte kunnat användas. 
Arkivbeskrivning, Skövde Socialdemokratiska arbetarekommun. Skaraborgs föreningsarkiv, 
Lidköping. 
695 Framförallt handlade det om baptistförsamlingen och missionsförsamlingen. Plåtslagarmästare 
och fabrikören F. O. Lundstedt var t.ex. medlem i båda föreningarna. Se Matriklar, Skövde 
baptistförsamling. DI:1. Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping. Matriklar, Skövde missionsförsamling. 
DI:1. Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping. 
696 Skaraborgs läns annonsblad 15/12 1903. 
697 Protokoll 11/12 1903, Skövde Frisinnade valmansförening. AI:1. Skaraborgs folkrörelsearkiv, 
Lidköping. Vestgöta Korrespondenten 16/12 1903. Skaraborgs läns annonsblad 18/12 1903.  
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som var röstberättigad inom samhället.698 Lokalpolitiken stod därför från början 
i valmansföreningens fokus. Valmansföreningen hade därmed från början en 
lokalpolitisk inriktning och var alltså inte primärt fokuserad på riksdagsmanna-
val. I och för sig var det inte något ovanligt, frisinnade valmansföreningar var i 
allmänhet lokalt engagerade redan från början, åtminstone i städerna. 

   Frisinnade landsföreningen var ursprungligen uppbyggd av anlutning av 
enskilda medlemmar snarare än lokala föreningar. Genom de brevböcker som 
finns bevarade i landsföreningens arkiv kan vi få en bild av vilka enskilda 
personer som stod i kontakt med landsföreningen. I brevboken från 1902-1903 
skickas ett flertal brev till rektorn David Ahlqvist i Skövde. Något svar tycks 
dock inte ha registrerats och han tycks heller inte ha betalat in någon avgift för 
direktanslutning. I stället förekommer brevväxling med grosshandlaren K. G. 
Karlsson och redaktör J. Fransson i Skövde 1902-1903. K. G. Karlsson kom 
också att ingå som medlem i den nybildade valmansföreningen 1903. Under 
1904 förekommer en febril brevväxling med framförallt A. W. Friberg, 
valmansföreningens ordförande.699 Jämfört med Filipstad är det slående att det 
inte återfinns några uppgifter från Skövde som tyder på att här fanns några till 
landsföreningen direktanslutna medlemmar. Av de fåtaliga uppgifterna tycks det 
som om man uppvaktat Ahlqvist, men denne betalar sällan och dör 1908. G. W. 
Sjöberg står antecknad som direktansluten från och med 1905, och 1907 anslöt 
sig häradshövdingen och friherren Lave Beck-Friis. 1910 tillkommer 
telegrafassistenten Nils Billvall som direktansluten medlem.700  

   Det finns problem med att få fram tillförlitliga uppgifter, eftersom ett flertal 
versioner av matriklar tycks ha varit aktuella. Av den tryckta matrikeln från 
1908 finns tre versioner. Det synes som att olika personer i valkretsen skickat in 
dessa, oberoende av varandra. Avsikten var med all sannolikhet att förmedla 
förmodade sympatisörer snarare än medlemmar och aktivister. I den tryckta 
matrikeln upptas för Skövde nio namn, däribland J. V. Billqvist, Friberg, 
Vilhelm Gullberg och L. M. Dahlén. I en annan matrikel upptas dock s.k. nya 
namn, häribland redaktör Sjöberg! I ytterligare en version kan vi läsa omdömen 
om personerna. Den okända sagesmannen har antecknat vilka som kan anses 
”pålitliga” i länet. Ett sådant omdöme får folkskolläraren Billqvist i Skövde, 
medan Friberg, boktryckeriföreståndare Rustan Sandblom och läroverksläraren 
Axel Wahlström betecknas som ”bra”.701 Intressant nog kommer Billqvist att 
bli socialdemokrat vid ungefär samma tidpunkt som matriklarna dateras. Det är 
ett exempel på hur vaga de politiska etiketterna, för att inte tala om 
ideologierna, var vid denna tid. Gränsdragningarna mellan å ena sidan 
socialdemokrater och frisinnade var flytande, liksom gränsdragningen mellan 
frisinnade och moderata. Samtidigt var det t.ex. möjligt att vara dubbelansluten 
                                                 
698 Stadgar, Skövde Frisinnade valmansförening. AI:1. Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping. 
699 Brevbok 1902-1903, Brevbok 1904, Frisinnade landsföreningens arkiv. D2:85. Riksarkivet 
Stockholm.  
700 Matrikelböcker över Frisinnade landsföreningens direktanslutna medlemmar 1901-1906. D2:88. 
Direktanslutna medlemmar 1907-1911, Frisinnade landsföreningen. D2:90. Riksarkivet Stockholm. 
701 1908 års tryckta matrikel: Skaraborgs län, Frisinnade landsföreningen. D2:92. Riksarkivet 
Stockholm. 
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till olika politiska organisationer. Hedenskog har bl.a. visat att i Nyköping var 
det oproblematiskt att tillhöra både arbetarekommunen och den frisinnade 
föreningen.702  

   Vi har få möjligheter att kartlägga den frisinnade valmansföreningens och 
lokalavdelningens medlemsstruktur eftersom någon medlemsförteckning som 
spänner över perioden inte har bevarats. Vissa möjligheter att få en bild av vilka 
medlemmarna var kan dock rekonstrueras, eftersom nytillträdda medlemmar 
rapporterades i styrelseprotokollen. Däremot har vi inga uppgifter om utträde, 
vilket gör att vi inte har en säker bild. En bild av medlemsstrukturens utveckling 
över tid kan vi dock få genom att jämföra vilka som ingick vid valmans-
föreningens respektive lokalavdelningens konstituerande möten 1903 respektive 
1910.703 Det stora arbetarinslaget är påfallande 1903, där arbetarna vid stadens 
mekaniska verkstad är dominerande. I den första styrelsen 1903 invaldes Karl 
Dahlin som ledamot men han ingick aldrig i den konstituerade styrelsen. Hans 
uttalade socialdemokratiska övertygelse uteslöt honom och troligen upplevdes 
hans namn som allt för kontroversiellt. Styrelsen för valmansföreningen 
dominerades fullständigt av godtemplare och hade en relativt radikal prägel, 
med Sjöberg som företrädare för mer vänsterpräglade åsikter. Däremot hade 
valmansföreningen som sådan en mer moderat karaktär, förkroppsligat av bl.a. 
K. G. Karlsson och faktor Rustan Sandblom som kom att stå den moderata 
valmansföreningen nära. Sandblom var en av initiativtagarna till ortens 
typografförening och blev 1911 redaktör för Vestgöta Korrespondenten.704 
Möjligtvis är det en förklaring till att det starka inslaget av arbetare som sågs vid 
det konstituerade mötet minskar därefter. Endast en arbetare ingick därefter i 
föreningen, gjutaren R. Ekelund i mars 1904. Karl Dahlin skulle i stället ta 
initiativ till bildandet av en arbetarkommun 1904.705  Valmansföreningen 
samlade framför allt medlemmar bland hantverkare, mindre handlare och lägre 
tjänstemän. Den karaktären behåller föreningen också sedan den blivit lokal-
avdelning av Frisinnade landsföreningen 1910. Frånvaron av högre militärer 
och ämbetsmän är intressant men talande. Dessa grupper samlades i stället i den 
1905 bildade Moderata valmansföreningen.  

 

Kopplingar till föreningsväsendet 

Liksom på andra håll var nykterhetsintresset dominerande i valmansföreningen 
och dess efterföljare. De ledande personligheterna hade i de flesta fall en 
koppling till logen 17 Thor av IOGT. A. W. Friberg, tillhörde under många år 

                                                 
702 Hedenskog (1973), s. 167. 
703 Se protokoll 11/12 1903 Skövde frisinnade valmansförening. AI:1.  Protokoll 20/4 1910, 
Frisinnade lokalavdelningen i Skövde. Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping. 
704 Om Sandblom, se Andersson, Rudolf (red.), Några glimtar ur Skövde Typografiska förenings 
historia (Skövde 1950), s. 17. 
705 Kort historik, Skövde Socialdemokratiska Arbetarekommuns arkiv. Skaraborgs föreningsarkiv, 
Lidköping. Övriga pionjärer var F.O. Hasselberg, C A Westlund, John Dahl och Gustaf Larsson. 
Arkivet har till stora delar gått förlorat. Det återfinns inga protokoll före 1927 och den äldsta 
handlingen är ett cirkulär från 1910.    
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dess ledning liksom Sjöberg och L. M. Dahlén. De var också engagerade i andra 
föreningar på orten: Friberg och Sjöberg i Arbetareföreningen och Dahlén i 
hantverksföreningen.706 Friberg hade ju dessutom ett förflutet i Skövde 
rösträttsförening som var verksam under 1890-talet (se ovan). Liksom på 
många andra orter i landet kan vi i det avseendet tala om en lokal organisations-
elit, som deltar i flertalet olika föreningars aktiviteter. Sambandet mellan IOGT 
och liberalerna i Skövde kommer att bestå under 1900-talet. Den täta koppling 
mellan Blåbandsföreningar och lokal liberalism som exempelvis Martin Åberg 
noterat för Värmland finns det få spår av i Skövde.707 Det har i den egna 
partihistoriken betonats att förankringen i nykterhetsrörelsen borgade för den 
moderata men tydligt vänsterinriktade prägel som förknippades med 
liberalismen i Skövde.708 Det återstår dock att undersöka i vilken mån nykter-
hetsrörelsen borgade för moderation eller en vänsterinriktning.  

   Det har ofta framhållits att liberala partier generellt karaktäriseras av en svag 
organisatorisk struktur.709 Ofta har man förlitat sig på andra organisationer, i 
Sverige framför allt nykterhetsrörelsen, för att driva valkampanjer.710 Dragen av 
det traditionella elitpartiet har på så sätt framhävts, men som bl.a. Diamond & 
Gunthers påpekat, kan detta dock bli missvisande, eftersom partier kan överlåta 
funktioner till andra organisationer eller grupper som en strategi att möta nya 
utmaningar. Det tidiga 1900-talets partier bör därför snarare betraktas som 
koalitioner av olika intressen och grupper, snarare än som ideologiskt 
sammansvetsade politiska maskiner. Den lösa organisationen karaktäriserade 
t.ex. Frisinnade landsföreningen redan från början. När exempelvis Frisinnade 
landsföreningens arbetsutskott skulle rapportera antalet anslutna föreningar för 
året 1902-1903 till förtroenderådet, visar det sig att närmare hälften av de 
uppgivna föreningarnas anslutning hade meddelats i dagspressen.711 Det har 
antagits att den 1903 bildade valmansföreningen skulle ha varit ansluten till 
Landsföreningen, men det finns inga bevis för detta.712 Å andra sidan hade 
detta inte spelat någon större roll eftersom lokalföreningarna knappast kunde 
räkna med några resurser eller annat understöd från centralt håll. Verksamheten 
var i sin helhet lokalt inriktad och beroende av lokala resurser. 

 

 

 
                                                 
706 Uppgifterna bygger på resp. förenings protokoll under den aktuella perioden, liksom 
minneslitteratur: Några glimtar ur Skövde Arbetareförenings historia (Skövde 1958). En hundraårig 
kulturgärning. IOGT-NTO-rörelsen i Skaraborg 1880-1980 (Töreboda 1980). 
707 Åberg (2011). 
708 Liberalismen i Skövde – ett 50-årsminne (Skövde 1953). 
709 Nu senast Åberg (2011). 
710 Åberg (2011 (. Jfr t.ex. Östberg (1990). 
711 Arbetsutskottet rapporterar att 37 föreningar är anslutna till landsföreningen, men att endast 20 
anslutit sig skriftligen, övriga 17 har anslutit till programmet enligt tidningspressen. Arbetsutskottets 
berättelse till Förtroenderådet för året 1902-03, Frisinnade landsföreningen. A3:20. Riksarkivet 
Stockholm.   
712 Liberalismen i Skövde, s. 3. 
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Den frisinnade valmansföreningen och valen 1904-1905 

Stadens folkmängd hade ökat och i mars 1904 skulle stadsfullmäktige utökas 
med ytterligare fem ledamöter. Valet innebar en första verklig kraftmätning mot 
etablissemanget i staden för den nya valmansföreningen. Stöd kunde man 
påräkna från bland andra arbetareföreningen.713 Det kan vara intressant att 
stanna upp och något närmare undersöka arbetareföreningens förhållande till 
valmansföreningen. I samband med detta stadsfullmäktigeval fördes i arbetare-
föreningen en diskussion om föreningens ställningstagande i valet, vilket kastar 
ljus över frågan om partifunktioner. På mötet påpekades det att föreningen var 
politisk och därför borde göra ett ställningstagande, medan ordföranden i stället 
ansåg att man borde avvakta den ”liberala valmansföreningens åtgöranden”. 
Diskussionen kom att handla om att antingen överlåta till valmansföreningen 
att ombesörja valet eller att ställa upp en egen arbetarkandidat. Redaktör 
Sjöberg påpekade dock att inte alla arbetareföreningens medlemmar hade 
rösträtt på det valmöte som valmansföreningen hade utlyst. Till sist enades 
föreningen om att ha ett sammanträde efter den frisinnade valmansföreningens 
valmöte och därefter utse en kandidat.714 Det intressanta är att valmans-
föreningen uppfattades som en politisk aktör, samtidigt som arbetareföreningen 
slår vakt om att företräda arbetarintresset. Diskussionen visar att det fanns en 
motsättning mellan å ena sidan den representativa vallinjen och åsiktsvallinjen å 
den andra.  

   På den frisinnade valmansföreningens valmöte uppställdes Friberg, Sjöberg, 
handlanden K. G. Karlsson, överbanmästare Snäll och filaren Hasselblad på 
kandidatlistan. Alla tillhörde den frisinnade valmansföreningen, förutom Snäll. 
Köpmannaföreningen hade på sitt valmöte uppställt ryttmästaren von Post, 
ingenjör von Schantz, handlanden Adolf Alander samt bataljonsveterinär 
Zweigbergk. Två huvudvallistor stod mot varandra, men andra listor 
presenterades också genom insändare i Vestgöta Korrespondenten. Vestgöta 
Korrespondenten resonerade i en artikel utifrån ett gängse korporativt synsätt att 
det var givet att de nya fullmäktige borde bestå av tre från de borgerliga yrkena 
och två ämbetsmän eller militärer. Det är en syn som bygger på att det skulle 
råda en balans mellan olika intressen i staden, om ”rättvisa och billighet” som 
det hette i samtiden. Enligt samma tidning borde fabrikör K. G. Karlsson, 
handlanden Adolf Alander och friherre Lave Beck-Friis komma ifråga, eftersom 
de under senare år samlat de flesta minoritetsrösterna samt framförts på möten 
och man och man emellan. Intressant nog är det personer som kan sägas 
representera stadens opposition. K. G. Karlsson tillhörde vid den här 
tidpunkten den frisinnade valmansföreningen, senare ingick han i den 
moderata. Beck-Friis kom ett par år senare att inta en ledande ställning i den 
frisinnade lokalavdelningen. Vestgöta Korrespondenten förespråkade å sin sida 
särskilt ryttmästare von Post, som inflyttat till följd av förläggandet av den nya 

                                                 
713 Protokoll fört vid årsmötet den 28/2 1904, Skövde Arbetareförening. AI:1. Skaraborgs 
föreningsarkiv, Lidköping. 
714 Ibid. 
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garnisonen till staden. Tidningen talade dock inte för von Post som företrädare 
för militären, hävdades det. I stället framhöll man hans kommunala erfarenheter 
från en annan stad av ungefär samma storlek och vidare hans påstått goda 
väsen: ”Af alla är han för sitt vänliga, mot alla lika, sympatiska väsen omtyckt 
och värderad.”715 Detta är ett intressant brott mot gamla sedvanor, där 
”främlingar” knappast kunde räkna med inval i stadens styrelse i samband med 
inflyttandet. Det femte namnet borde enligt tidningen vara en arbetare: 
”Hvilken detta blir qvittar oss lika, blott han är en för sitt samhälle intresserad, 
sansad och bra man. Vi ha sport att flera anse att öfverbanmästaren Snäll borde 
inväljas, och det är väl ingen som vill förneka att ej han är en för samhället 
välsinnad man, som åtnjuter allas aktning och sympati.”716 Snäll kom också att 
väljas in följd av Zweigbergk, ryttmästare von Post, Alander och ingenjör 
Schantz. Medan Skaraborgs läns annonsblad knappt omnämnde valet, ansåg 
Vestgöta Korrespondenten att valet var synnerligen livligt.717 Det är uppenbart att 
det rådande korporativa idealet, eller den representativa vallinjen, dominerade 
valet. Snälls inval berodde mer på att han uppfattades som en representant för 
arbetarintresset än för frisinnet. Typiskt nog blir ingen mer politiskt 
framträdande person i valmansföreningen invald.    

I oktober samma år hålls fyllnadsval efter generalmajor von Matern och kapten 
Frölich som avflyttat. Vestgöta Korrespondenten för fram generalmajor 
Nordenskjöld och bankdirektör Lindgren som tänkbara kandidater. 
Nordenskjöld förutspåddes att med säkerhet bli vald, men Lindgren ansågs inte 
vara fullt lämplig och man förväntade sig därför motkandidater. Bland andra K. 
G. Karlsson hade omnämnts som en sådan, liksom Hushållningssällskapets 
sekreterare kapten Wijk. Skaraborgs läns annonsblad engagerade sig inte i valet 
överhuvudtaget. Endast Köpmannaföreningen hade ett valmöte, där man 
stödde Nordenskjöld och Lindgren. Det skulle visa sig att Vestgöta 
Korrespondenten gjorde rätt i sin bedömning. Nordenskjöld invaldes med stor 
majoritet, medan det blev valstrid mellan Lindgren och kapten Scheffer, som 
var officerarnas och ämbetsmännens kandidat. Scheffer valdes in medan 
grosshandlanden K. G. Karlsson endast lyckades samla 116 röster.718 Det är 
tydligt att oppositionen valde att utebli vid fyllnadsvalet. 

   Stadens moderata tidning kunde utifrån ett korporativt ideal förespråka inval 
av nykterhetsvänliga och frisinnade kandidater (Karlsson, Alander och Beck-
Friis) med hänvisning till ett rådande korporativt ideal. Karlsson och Alander 
företrädde de borgerliga yrkena och Beck-Friis ämbetsmännen, i egenskap av 
häradshövding. På samma sätt kunde man förorda invalet av en arbetare i 
stadsfullmäktige, men med mästartitel. Det är ingen tillfällighet att det inte var 
exempelvis en järnarbetare som föreslogs. Vanliga arbetare ansågs sakna den 
bildning och kunskap som ansågs krävas för den här typen av samhällsuppdrag. 

                                                 
715 Vestgöta Korrespondenten 7/3 1904. 
716 Ibid. 
717 Skaraborgs läns annonsblad 4/3 1904, 8/3 1904, 11/3 1904. Vestgöta Korrespondenten 7/3 1904, 
9/3 1904, 11/3 1904.  
718 Vestgöta Korrespondenten 14/10 1904, 17/10  1904, 19/10 1904. 
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Frågan om arbetarnas representation skulle återkomma, men då som en 
frisinnad motion om taxeringsnämndens sammansättning.719 Den frisinnade 
valmansföreningens overksamhet är inte särskilt förvånande. En förklaring till 
att föreningen inte aktivt deltog i valet var på grund av att man bedömde 
fyllnadsvalet som oviktigt att lägga resurser på. Än viktigare var dock att 
valmansföreningen blivit hårt angripen i Vestgöta Korrespondenten till följd av ett 
möte om proportionalismen. Tidningen riktar stark kritik mot liberalernas 
hållning i frågan, som också blir ett angrepp på den lokala valmans-
föreningen.720 Av protokollen att döma fick motståndet svåra konsekvenser för 
föreningen, eftersom mötena blev allt färre och vad det verkar tämligen 
blodfattiga.  1905 var också ett valår till riksdagen.  

 

Mobiliseringen inför riksdagsmannavalet 1905 

Den frisinnade valmansföreningen var synnerligen aktiv och förde fram 
redaktör Sjöberg som kandidat. Sjöberg kom dock att avsäga sig kandidaturen i 
enighetens namn, till förmån för den frisinnade kandidaten Forss från 
Falköping. Riksdagsmannavalet 1905 innebar även att det bildades 
lokalavdelningar av Allmänna valmansförbundet runt om i länet. Skövde och 
dess borgmästare Hedenstierna tycks ha varit föregångare enligt spridda 
tidningsnotiser.721 Den lokala styrelsen i Skövde bestod av överste Follin, 
handlanden Alfred Landin och fabrikör Lundstedt.722 Allmänna 
valmansföreningen var dock inte aktiva i stadsfullmäktigevalen de första åren. 
Funktionen som etablissemangets parti upprätthölls istället av Köpmanna-
föreningen. 

   Fokus låg på riksdagsmannavalet och inte på stadsfullmäktigevalen 1905. 
Antalet fullmäktige som skulle väljas detta år var två till antalet. I september 
hölls ett fyllnadsval efter den avlidne fabrikör Lindholm. Skaraborgs Läns 
Annonsblad för fram A. W. Friberg som kandidat. Han förs fram som 
nykterhetsman och en mångårig samhällsmedlem, inte som frisinnad. Tidningen 
menar att hans inval skulle innebära ett erkännande av hans hårda arbete för 

                                                 
719 Det handlar då om arbetarnas representation i taxeringsnämnden, en motion som väcks av den 
liberala fullmäktige Beck-Friis.  
720 Det direkta angreppet gällde liberalernas rösträttsförslag, det s.k. Fläsbroförslaget. I korthet 
innebar förslaget att städerna skulle läggas samman med landsorten i gemensamma valkretsar. Ett 
samtida (kritiskt) exempel var att Skövde med sina 5000 inv. lades samman med Hjos 2000 inv. 
samt Kåkinds härads 18000 inv., vilket av kritiker ansågs innebära stadens politiska förintelse 
eftersom majoritetsval skulle behållas. Landsorten, med sin överväldigande befolkningsmajoritet, 
skulle därmed med lätthet politiskt kunna dominera. Högern som fruktade det liberala stödet på 
landsbygden var emot förslaget och ville inför proportionella val. Vestgöta Korrespondenten anser att 
förslaget, som alltså fick stöd av den lokala frisinnade valmansföreningen, skulle missgynna de 
mindre städernas intressen. Vestgöta Korrespondenten 7/10 1904. 
721 Se t.ex. frisinnade Skaraborgs Läns Tidning 2/2 1905, 16/8 1905, 23/8 1905. Se även Wåhlstrand 
(1946), s. 47-48 not 2.      
722 Lokalavdelningen bildades i samband med riksdagsmannavalet. Hedenstierna föreslås som 
kandidat för Skövde. Skaraborgs läns annonsblad 22/8 1905, 1/9 1905. Vestgöta Korrespondenten 
25/8 1905. 
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samhället.723 Någon egentlig valrörelse från den frisinnade valmansföreningens 
sida kommer dock aldrig till stånd. Visserligen kallas det till valmöte, men det 
var mer inriktat på riksdagsmannavalet. I stället var det Fabriks- och 
hantverksföreningen som anordnade ett valmöte, där man uppställde 
byggmästaren A. P. Nyström som kandidat, medan handlanden K. G. Karlsson 
också lär ha fått några spridda röster.724 Vestgöta Korrespondenten förutspår att 
Nyström tämligen enkelt ska bli invald. Nyström inväljs också, men med ytterst 
få röster vilket skvallrar om valdeltagandet.725 I det ordinarie valet samma år 
skulle tretton nya ledamöter väljas. Vestgöta Korrespondenten diskuterade tänkbara 
kandidater, där tio av de tretton avgående borde omväljas enligt tidningen. 
Bankdirektör Forsslund hade avsagt sig kandidatur, medan major Scheffer hade 
blivit utnämnd till major vid ett norrländskt regemente och kapten 
Bergenstråhle hade avlidit. Tänkbara namn att fylla deras platser ansåg 
tidningen vara kapten Wijk, bankdirektör Lindgren, disponent K. G. Karlsson, 
handlanden Karlstedt och ryttmästare Fritz von Essen. Tidningen förespråkade 
för egen del invalet av en arbetare, där man föreslog maskinuppsättaren 
Lundberg vid Skövde Mekaniska verkstad.726 Skaraborgs läns annonsblad är tyst 
om valet och den frisinnade valmansföreningen hade enligt protokollen inte 
haft något sammanträde sedan höstvalet till riksdagen. Köpmannaföreningen 
och hantverkarföreningen håller dock valmöten. Köpmannaföreningen 
beslutade att omvälja de avgående, men i Forsslunds, Scheffers och 
Bergenstråhles ställe ställer man upp överste Bergström, bankdirektör Lindgren 
och disponent K. G. Karlsson. En annan lista för däremot fram fyra nya namn, 
då man hade uteslutit disponent Karlsson. Istället för man fram överste 
Bergström, bankkamrer Svanström, läroverksadjunkt Drakenberg och 
bokhandlaren Karlstedt. Valet innebar dock att Köpmannaföreningens lista 
segrade. Enligt Skaraborgs läns annonsblad valde småfolket att helt utevara från 
valet.727  

    Den liberala valamansföreningen 1903-1905 hade framför allt karaktären av 
att vara en väljarrekryterarorganisation. Medlemskap stod ju för övrigt endast 
öppet för röstberättigade. Den huvudsakliga aktiviteten var att mobilisera 
väljare inför valen. I protokollen saknas diskussioner och debatter. Huvudsyftet 
var att rekrytera medlemmar och skapa enighet kring kandidater. Inriktningen 
mot de lokala valen förklarar också valmansföreningens avsomnande efter 
knappt två års verksamhet. Det är inte bristande anslutning av nya medlemmar 
som avgjorde föreningens öde, nya medlemmar ingick ständigt till och med 
augusti 1905 när valmansföreningen i praktiken upphörde.728 Istället måste 
förklaringen till föreningens upphörande sökas i bristande valframgångar, såväl i 
riksdagsvalen men framför allt när det gäller stadsfullmäktigevalen. Tidigare har 
                                                 
723 Skaraborgs läns annonsblad 8/8 1905. 
724 Protokoll 1/9 1905, Skövde hantverks- och industriförening. AI:1. Skaraborgs föreningsarkiv, 
Lidköping. 
725 Vestgöta Korrespondenten 6/9 1905, 8/9 1905. 
726 Vestgöta Korrespondenten 1/12 1905. 
727 Vestgöta Korrespondenten 6/12 1905, 8/12 1905. 
728 T.ex. så ingick fem nya medlemmar i föreningen den 9/8 1905. Det sista sammanträdet hölls den 
29/8 1905. 
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Tarrows betonande av organisationers inre styrka lyft fram. Vad det handlar om 
är ledarskapets förmåga att skapa tolkningsramar och kollektiva identiteter som 
binder en rörelse och organisation samman. När det yttre trycket ökar, eller när 
framgångar inte infinner sig, riskerar rörelsen att falla isär. I det här fallet synes 
det som att de ledande tappar intresset när de politiska framgångarna uteblir. 
Här framgår med tydlighet vad politiska begränsningar spelar för roll för en 
politisk rörelses överlevnad. Det huvudsakliga skälet bakom valmans-
föreningens insomnande sommaren 1905 kan därför i första hand förklaras 
med hjälp av den enighet som fanns bland stadens elit kring vilka kandidater 
som kom ifråga.  

   I Skövde misslyckades de frisinnade delvis på grund av institutionella faktorer. 
I jämförelse med Filipstad var mobiliseringspotentialen lägre i Skövde, där den 
stora ökningen av kommunalt röstberättigade sker i samband med 
rösträttsreformen 1907/1909 (se tabell 1 och 2 ovan). Samtidigt fanns det också 
möjligheter att mobilisera, men den springande punkten tycks vara 
omöjligheten att forma koalitioner. Rösträttsreglerna innebar, som forskning 
har visat, att det var avgörande att man lyckades skapa allianser mellan mindre 
röstägande och större röstägande.729 Här framstår särskilt Skövde som ett 
exempel på svårigheterna att etablera sådana koalitioner, där den styrande eliten 
är påfallande enig. Att F. O. Lundstedt återfinns i styrelsen för den moderata 
valmansförening som bildades 1905 antyder att det här fanns kopplingar mellan 
väckelsen och högern i staden. Bl.a. Karl Johan Krantz har noterat sådana 
förtätningar också i Växjö och noterat att missionsvännerna där inte deltog i 
valsamarbete med övriga föreningar.730 Visserligen hade nya politiska 
möjligheter och tillfällen öppnats i slutet av 1880-talet och givit upphov till en 
mobilisering under mer än ett decennium. Men den var beroende av de 
maktägandes intressen som fullständigt dominerade stadsfullmäktigevalen. Man 
lyckades aldrig bryta den lokala regeln som sade att avgående fullmäktige-
ledamöter per automatik skulle väljas om. Man kunde heller inte konkurrera 
röstmässigt med Köpmannaföreningen vars aktiviteter i de lokala valen 
säkerställde omval av avgående ledamöter. I den meningen kan man betrakta 
Köpmannaföreningen som den styrande elitens valkommitté. I Filipstad 
lyckades oppositionen få in enskilda kandidater på egen hand, t.ex. A. F. 
Pehrson och bankiren Frankel. Vad än viktigare, och som framstår i bjärt 
kontrast mellan städerna, är oppositionens inre styrka, för att tala med Tarrow, 
som i Filipstad skapade nya initiativ och ett obönhörligt arbete. I Skövde 
däremot saknas detta, vilket kan illustreras med ett yttrade av den frisinnade 
redaktören Sjöberg på ett sammanträde med arbetareföreningen 1907, kom att 
det var lönlöst att agera i stadsfullmäktigevalen innan det nya valsättet träder i 
kraft.731 Förhoppningen var alltså att de maktägandes röststyrka skulle 
begränsas via rösträttsreformen, snarare än att man hyste förhoppningar om att 

                                                 
729 Hedenskog (1973), s. 120ff, 150ff. jfr Åberg, Ingrid (1975). 
730 Krantz (1988), s. 90-91. 
731 Protokoll 1/12 1907, Protokollbok för Skövde arbetareförening. AI:1. Skaraborgs föreningsarkiv, 
Lidköping.  
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rekrytera väljare ur dessa grupper. Vad som saknades var slagkraftiga 
tolkningsramar kring upplevt missnöje, som i sin tur kunde användas för att 
skapa mobiliseringsstrukturer. 

 

Återgång till traditionella valorganisationer 

 

Staden får ett nykterhetsorgan 

Den frisinnade valmansföreningen avsomnade uppenbarligen sommaren 1905. 
Ingen förklaring står att finna i protokoll eller i tidningarna. Ovan har dock ett 
resonemang förts som hänvisar till bristen på inre resurser, såväl materiella som 
immateriella, som en viktig faktor. Men det faktum att den frisinnade 
valmansföreningen i praktiken upphörde med sin verksamhet innebar dock inte 
att aktiviteterna dog ut helt.  

   I Skövde startades nämligen en frisinnad tidning 1907, Billingen, som härefter 
kommer att dirigera valaktiviteterna. Tidningen startades av läroverksrektorn 
Beckman, som främst riktade sig till den jordbrukande befolkningen eftersom 
deras intressen var dominerande på orten, enligt tidningen.732 Tidningen var 
dock allmänt frisinnad och kom snabbt att bli ett nykterhetsvänligt organ för 
staden. Sommaren 1908 övertar Sjöberg redaktörskapet för tidningen. 
Nykterhetsrörelsen i staden var vid den här tiden synnerligen aktiv, främst 
genom den samarbetskommitté som kommit till stånd. Kommittén var aktiv i 
stadsfullmäktigevalet 1907, som skulle välja tretton nya ledamöter. Tonen i 
nykterhetsorganet inför valet var dock dämpad. En insändare påpekade att det 
inte var några större förändringar att vänta så länge den kommunala 
”fyrkskalan” ordnat det så att fullmäktige själva och deras vänner innehade 
röstmajoriteten. Men eftersom kronofogde Tomtlund avsagt sig sin kandidatur, 
föreslogs Beckman som kandidat. Han ansågs kvalificerad och stadsfullmäktige 
ansågs behöva en modern skolman.733 Ett valmöte annonserades av 
”intresserade valmän”, som inte utan vidare ville omvälja de avgående enligt 
annonsen. ”Nykterhetsvänner” ansåg i en insändare att deras intressen borde 
bättre representeras i fullmäktige. Man föreslog Sjöberg och typografen J. H. 
Dahl som kandidater. I samma insändare uppgavs också att samarbets-
kommittén anslutit sig till Beckmans kandidatur. Mest på grund av att inget 
möte hade hunnit ordnas, tillades det. Insändaren argumenterade för att olika 
intressen borde representeras i stadens styrelse.734  

   Samarbetskommittén lät några dagar senare publicera ett upprop, där man 
understryker rusdrycksfrågans viktiga ställning i staden. Den lista som 
presenterades innehöll de flesta avgående ledamöterna för omval, men med 

                                                 
732 Om tidningens bakgrund se Odén Andersson (1999), s. 144f. 
733 ”Allmänhetens spalt”, Billingen 19/11 1907. 
734 Billingen 22/11 1907. 
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tillägg av tre egna kandidater: rektor Beckman, redaktör Sjöberg och typograf 
Dahl. Beckman fick också stöd i ytterligare en insändare, som kritiserade det 
bristande bostadsbyggandet och satsningarna på militären, liksom 
önskvärdheten av ett nytt läroverk. Insändaren tillhandahåller på sätt och vis ett 
kommunalt program, vilket hade varit ovanligt.735 Uppenbarligen sker det en 
mobilisering genom den nystartade tidningen, där man inriktar sig mot de 
traditionella frågorna som ingått i oppositionens tolkningsram. Tolkningsramar 
handlar till stor del om att rättfärdiga det rättmätiga i mobiliseringen och det är 
tydligt att man vände sig emot stadens satsningar på att dra regementen till 
staden. Krantz menade i sin studie av kaserneringarna att det fanns mycket lite 
motstånd och inte minst folkrörelserna var påfallande tysta.736 Jag vill dock 
mena att när det gäller Skövde så pekar mycket på att här fanns ett motstånd. 
Det gäller inte enbart stadens utgifter till följd av kaserneringarna utan också 
mot det militära inslaget som sådant. Skillnaden mellan våra resultat beror dock 
på metodval, där Krantz huvudsakligen följt frågan genom stadsfullmäktiges 
protokoll och utredningar, medan den här studien bygger på ett bredare 
material.  

   Billingen refererade till det allmänna valmöte som sammankallats. 
Köpmannaföreningens av hävd bestämmande i stadsfullmäktigevalen 
diskuterades och det framhölls att föreningen visserligen sett till att olika 
intressen blivit representerade, men att nykterhetsintresset fått stå tillbaka. 
Nykterhetsfrågan dominerade mötet. Friherre Beck-Friis fick därför, trots sin 
folklighet, stå tillbaka för Sjöbergs kandidatur. Men läroverksfrågan förs också 
fram som en avgörande fråga för stadens framtid. Beckman var därför den 
kandidat som här ansågs som given, i stället för den nu åldrige Ahlqvist. 
Ahlqvist hade också emot sig att han inte ansågs pålitlig i nykterhetsfrågorna. På 
den vallista som mötet röstade fram petades typograf Dahl till förmån för 
kapten Erik Uggla, vilken enligt förslagsställaren skolläraren Wahlström arbetat 
sällsynt ihärdigt för stadens bästa. Billingen driver därefter aktivt en valkampanj. 
Tidningen uppmanar läsekretsen att gå och rösta. Man understryker att 
ställningen är sådan att de folkliga intressena nu har möjlighet att göra sig 
gällande. Valet 1907 anses också vara ett förberedande val inför den 
kraftmätning, då förutsättningarna skulle vara annorlunda. Tidningen hade i 
åtanke den rösträttsreform som skulle träda i kraft 1909.  

   Angreppen på Ahlqvist uppmärksammades av Vestgöta Korrespondenten. Man 
finner det märkligt att Ahlqvist som i fullmäktige utmärkt sig som en 
sparsamhetsman och frimodig, just av det parti som antas uppskatta sådana 
egenskaper, hade petats som kandidat. Särskilt angreppen på honom kring hans 
arbete för stadens läroverk tillbakavisas. Hans motkandidat, rektor Beckman, 
anses vidare ha infört en nyhet i stadsfullmäktigevalen vid det ovan omtalade 
mötet: 

                                                 
735 Billingen 26/11 1907. 
736 Däremot menar han att stadsfullmäktige generellt präglades av försiktighet när det gällde den 
ekonomiska insatsen. Krantz (1988), s. 202-208. 
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[Beckman] uppträdde vid tillfället med ett varmt anförande för sin egen kandidatur, något som här i 
landet numera är brukligt vid riksdagsmannaval, men hvarom man hittills förut ej någonsin sport ha 
förekommit vid ett stadsfullmäktigeval. Hvad som i den vägen i torsdags härstädes passerade, var 
sålunda något alldeles nytt i de svenska städernas historia.737   

Vestgöta Korrespondenten upplyste att såväl Köpmannaföreningen som Hantverks- 
och industriföreningen haft valmöten och där enats om att omvälja de 
avgående. Till ersättare för Tomtlund hade båda föreningarna uppsatt 
häradshövdingen och friherren Beck-Friis som kandidat.738 Hantverks-
föreningens och Köpmannaföreningens lista kom att segra i valet. Beck-Friis 
och Ahlqvist kom att väljas in, medan nykterhetsvännernas kandidater lyckades 
samla hälften så många röster.739 Valet ansågs av tidningarna vara det mest 
livliga i stadens historia. Vestgöta Korrespondenten hävdade att det berodde på den 
agitation som drivits mot Uggla och Ahlqvist. Att valet var hett kan inte 
bestridas, bl.a. förekom en lömsk spränglista som liknade Köpmanna-
föreningens men som hade två andra namn än Ugglas och Ahlqvists. 

 

Nykterhetsfolket och stadsfullmäktigevalen 

Tre omständigheter framstår som särskilt intressanta. Den ena är att 
nykterhetsrörelsen aktiverar sig genom en samarbetskommitté, det andra 
etablerandet av ett oppositionellt tidningsorgan för staden och den tredje att ett 
missnöje formuleras som grund för mobilisering i valet. Nykterhetsfrågan förs 
också fram detta valår som en central fråga och kopplas bl.a. till den militära 
övningstiden.740 Visserligen är det dominerande missnöjet ett påstått 
förringande av nykterhetsintresset, men mer väsentligt var kritiken av de 
styrandes satsningar på militären, med följden att behov som bostadsbyggandet 
och ett nytt läroverk fått stå tillbaka. Den tolkningsram som utvecklas här är 
intressant, eftersom den riktas mot de styrande intressena på ett helt annat sätt 
än tidigare. Stadsfullmäktiges påstått bristande folklighet gör också att den 
frisinnade läroverksrektorn Beckman 1907 anser att folkskolan bör ligga under 
kyrkostämman i stället för stadsfullmäktige, som föreslagits.741 Det är tydligt att 
dess fokuserande funktion riktar sig till de tveksamma och motiverar 
mobiliseringen mot de styrande genom att framhäva deras påstått bristande 
intresse för stadens bästa. Den försökte artikulera ett missnöje med eftersatta 
åtaganden från stadens sida som gagnade stadens lägre samhällsklasser. Den 
eftersatta fattigvården och bostadsbristen i staden var återkommande kritik mot 
de styrande. Stadsfullmäktiges bristande folklighet ansågs av oppositionen bero 
på det envälde som utövades i stadens styrelse. Så blev t.ex. frågan om stadens 
inrättande av elektrisk ljusförsörjning 1905, där Drätselkammaren beslutade om 

                                                 
737 Vestgöta Korrespondenten 2/12 1907.  
738 Av hantverksföreningens protokoll framgår att diskussionerna varit livliga. På K. G. Karlssons 
förslag ska föreningen dock ha enats om att acceptera Köpmannaföreningens lista. Protokoll 25/11 
1907, Skövde fabriks- och industriförening. AI:1. Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping. 
739 Vestgöta korrespondenten 4/12 1907. Billingen 3/12 1907. 
740 ”Allmänhetens spalt”, Billingen 26/11 1907. 
741 ”Allmänhetens spalt”, Billingen 13/12 1907. 
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en satsning på stadens enligt uppgift ”bättre” områden, ett beslut som får 
karaktärisera enväldet.742 Oppositionens organisatörer försökte på så sätt 
utnyttja de resurser som stod till buds. Medan valmansföreningens verksamhet 
måste ses som en kommunalpolitisk innovation, tyder utvecklingen efter 1905 
på en återgång till traditionella resurser som kan utnyttjas av de frisinnade på 
orten. Tarrow pekar på i huvudsak tre resurser som organisatörer kan använda: 

The forms of contention that arise out of- and innovate upon- culturally familiar repertoires; the 
informal networks and connective structures that people live within and build; and the cultural 
frames they find in their societies and create in struggle. Movements use different forms of collective 
action singly and in combination to link people to one another and to opponents, supporters, and 
third parties.743 

Utmanarna till stadens styrande hade uppenbarligen lärt sig av tidigare 
kraftmätningar med den styrande eliten och valde nu att dra sig tillbaka för att 
samla sig. Problemet som oppositionen hade var att det inte fanns några 
tolkningsramar som formulerade ett missnöje och inte heller fanns det någon 
klart definierad motståndare. Det mesta tyder på att man insett problemet och 
därför satsat på en ortstidning som kunde formulera frisinnade och 
nykterhetspolitiska ståndpunkter och reformförslag. Samtidigt företrädde 
Beckman och det konsortium som stod bakom Billingen en mer moderat 
ståndpunkt än t.ex. Sjöberg, som var tidningens redaktör i knappt sex månader. 
Det uppgavs att det var hälsoskäl som gjorde att han lämnade sin post, men 
mer troligt var att hans vänsterhållning spelade en större roll.744  

 

En oenig nykterhetsfront 

Utgivandet av en nykterhetsvänlig tidning på orten hängde vidare samman med 
att en nykterhetspolitisk samarbetskommitté hade bildats i staden, efter flera års 
overksamhet.745 Detta är ett exempel på hur aktivister kombinerar olika former 
av kollektivt handlande, som Tarrow påpekat, för att få så stor genomslagskraft 
som möjligt. Tidningen riktade sig till bredare grupper och åstadkom breda 
artikulerande tolkningsramar för att knyta samman dessa i en gemensam 
kollektiv identitet. De tolkningsramar som skapas, utformas också så att de dels 
vänder sig till den dominerande kulturella uppfattningen om det goda styret, där 
samhällets olika grupper bör vara representerade, dels formulerar ett missnöje 
och dess lösningar, vilket tillsammans skapar en gemensam identitet för stadens 
oppositionella. Vad det handlar om är att skapa solidaritet mellan olika 
fraktioner bland de oppositionella. Solidaritet handlar mycket om att olika 
intressen förenas, men av mer betydelse för skapandet av en livskraftig rörelse 
är att det skapas konsensus kring gemensamma meningstolkningar och 
                                                 
742 Skaraborgs läns annonsblad 8/12 1905. 
743 Tarrow (2003), s. 201. 
744 Odén Andersson (1999), s. 145. 
745 Skaraborgs läns nykterhetsförbund hade bildats 1890 och här ingick Skövde blåbandsförening, 
missionsförsamlingen ”Hoppets här”, Skövde friförsamling och logen Thor. Efter 1903 finns dock inga 
föreningar från Skövde omnämnda som medlemmar. Se Årsredovisningar, Skaraborgs läns 
nykterhetsförbund. B4. Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping. 



183 
 

identiteter.746 Tarrow understryker att sådant skapas genom gemensamma 
erfarenheter, vilket också kan förklara skillnaderna mellan Filipstad och Skövde.  

    Avgörande för mobilisering är dock vilka politiska möjligheter och tillfällen 
som de oppositionella ser öppna sig. Händelseförloppet efter stadsfullmäktige-
valet 1907 tyder snarare på att utmanarna befinner sig i en uppbyggnadsfas, 
snarare än att på allvar söka utmana den styrande eliten. Det är uppenbart att 
det uppstår ett missnöje med hur samarbetskommittén organiserat det politiska 
arbetet. I logen Thor diskuteras efter riksdagsmannavalet 1908 hur nykterhets-
rörelsen kan påverka politiskt och om stadsfullmäktiges representanter hade 
något att frukta av nykterhetsfolket. Röster höjs för att logen måste uttala sig 
för kraftfullare ingripanden i politiken än hittills. Karl Dahlin pekade framför 
allt på moståndet i stadsfullmäktigevalen mot nykterhetsfolkets kandidater.747  

   Fram till det ordinarie valet i december 1909 hölls två fyllnadsval utan några 
större aktiviteter. I det ena, den 20/11 1908, invaldes fanjunkare Kinell av 130 
röstägare. Beckman fick 1 338 röster av 53 röstande. Kinell lär ha fått stöd av 
Köpmannaföreningen. Valet efter von Post, som avflyttat, passerade obemärkt. 
Det ansågs självklart att en officer skulle inta hans plats.748 Följer man 
diskussionerna i logen under denna period framgår det att det fanns ett starkt 
missnöje med samarbetskommittén och logens arbete. I november 1908 
diskuteras frågan om lokalt veto, som man ansåg att samarbetskommittén skulle 
driva. Det framkommer dock stark kritik mot hur samarbetskommittén hittills 
bedrivit sitt arbete. Följden av kritiken blir att Friberg och den andra 
representanten i samarbetskommittén avsäger sig alla uppdrag, i kommittén och 
i logen. De övertalas dock att ta tillbaka sina avsägelser.749 Uppenbart fanns det 
ett starkt missnöje med hur samarbetskommittén bedrivit sin verksamhet. Det 
missnöjet tycks heller inte ha varit nytt, med tanke på att logen inte var 
medlemmar i länets nykterhetsförbund mellan 1903-1906. Följden blir att logen 
åter kommer att lämna samarbetet. 1910 återupplivas arbetet i samarbets-
kommittén åter men det tycks inte bli något resultat av detta. 1911 får logen en 
inbjudan att återuppliva eller bilda en ny samarbetskommitté.750 En bidragande 
orsak till motsättningarna kan ha varit storstrejken 1909. 

 

Storstrejken 1909 

Storstrejken kom att bli ett hårt slag mot den gryende socialdemokratiska 
arbetarrörelsen. Ett mått på hur hårt strejken kom att drabba rörelsen i 
Skaraborg var att det 1913 endast fanns 18 arbetarkommuner i länet, med 

                                                 
746 Årsredovisningar, Skaraborgs läns nykterhetsförbund. B4. Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping. 
747 Protokoll 18/19 1908, IOGT-logen 17 Thor i Skövde. AI:7. Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping. 
748 Billingen 13/11 1908, 20/11 1908, 2/11 1909, den 12/11 1909, 16/11 1909. 
749 Protokoll 15/11 1908, 19/11 1908. IOGT-logen 17 Thor i Skövde. AI:7. Skaraborgs föreningsarkiv, 
Lidköping. 
750 Protokoll 13/11 1910, 7/5 1911, IOGT-logen 17 Thor i Skövde. AI:7. Skaraborgs föreningsarkiv, 
Lidköping. 
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sammanlagt 295 medlemmar.751 Väldigt lite är känt om Socialdemokraternas 
verksamhet i Skövde före 1911. Logen Thor lät dock anordna möte och en fest 
i samband med storstrejken för att rekrytera nya medlemmar.752 Ledande 
socialdemokrater som Karl Dahlin och senare folkskollärare Billqvist är kända 
från arbetet i logen Thor och i frisinnade sammanhang. Dahlin var ju som 
omnämnts en av initiativtagarna till en arbetarekommun 1904, men dess 
verksamhet är i det närmaste okänd. 

   Dahlin kom dock att spela en huvudroll i det stadsfullmäktigeval som skulle 
äga rum i november 1909. Det var tretton ledamöter som skulle väljas och 
Billingen lät meddela att överste Bergström ämnade avflytta och att en ersättare 
för honom behövdes. Tidningen uppmanade de avgående till självrannsakan 
kring vad de faktiskt hade åstadkommit i fullmäktige. Platsen efter Bergström, 
menade Billingen, skulle de maktägande besätta med en ny officer. Tidningen 
ansåg det vara orättvist ur ett proportionellt synsätt, eftersom militären redan 
innehade åtta av tjugosex platser i fullmäktige, eller nära en tredjedel, vilket 
knappast motsvarade officerskårens andel av befolkningen. Tidningen för också 
fram det önskvärda med en arbetarrepresentant och föreslog gjutaren Karl 
Dahlin, som visserligen var socialdemokrat men ansågs vara partiets mest 
intelligenta och bästa personlighet. Vidare hävdade man att köpmannakårens 
andel borde ökas och föreslog därför grosshandlaren Herman Svensson, som 
ansågs vara en person med egna åsikter som han också vågade stå för. Eftersom 
realskolan och fullmäktige numera hade mycket med varandra att göra anses 
även den behöva representeras, helst genom sin rektor Beckman. Men ett inval 
av rektorn vore omöjligt, menade tidningen, då ”rektor råkat trampa ett visst 
parti på liktårna och därför anses oduglig”. I stället föreslogs läroverksadjunkten 
Herman Holmbäck, som visserligen bott i staden bara i några år men, som hade 
lång erfarenhet som stadsfullmäktigeledamot och var absolut självständig.753  

   Billingens diskussion om stadsfullmäktigevalet riktade sig i först hand mot det 
oproportionellt stora militära inslaget i stadens styrelse. Samtidigt argumenterar 
man utifrån det konventionella synsättet och idealet om att olika grupper ska 
representeras i stadens styrelse.754 Betoningen på kandidatens självständighet 
riktar sig också mot det traditionella idealet för stadsfullmäktigeledamöter. Det 
är en strategi för att om möjligt välja in oppositionella i stadsfullmäktige. Att 
föreslå en socialdemokrat som kandidat får sägas vara radikalt. Dahlins 
kandidatur fick givetvis också reaktioner. Vestgöta Korrespondenten ansåg att det 
var otänkbart att staden efter storstrejken skulle välja en socialist. Men man 

                                                 
751 Andersson, Birger (1977), s. 28-29. 
752 Initiativtagaren var Karl Dahlin. Protokoll 12/8 1909, IOGT-logen Thor i Skövde. AI:7. Skaraborgs 
föreningsarkiv, Lidköping. 
753 Billingen 26/11 1909. 
754 Hedenskog har särskilt betonat den rådande uppfattningen att dels enskilda intressen skulle 
representeras, dels olika yrkesgruppers. Samtidigt noterar han för Nyköping en viss vilja att välja in 
företrädare för det s.k. ”småfolksintresset”. Men det är aldrig fråga om att rubba den gamla kärnan av 
stadens styrelse. Hedenskog (1973), s. 127-135. Av det skälet kan alltså oppositionens hänvisningar 
till konventionella lokalpolitiska normer tolkas som ett försök att använda spelets regler, som en 
resurs för att främja inval av egna representanter, samtidigt som den styrande eliten inte behövde 
känna oro.  
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menade också att en arbetarkandidat, som inte var socialist, borde kunna väljas 
in i stadsfullmäktige.  

Att arbetare i Sköfde komma in bland stadsfullmäktiges krets efter den nya valordningen, det är nog 
visst, men att dessa bli socialistiskt sinnade män, detta är dock icke antagligt. Det stora borgerliga 
elementet härstädes röstar nog aldrig på någon socialdemokrat.755 

Vidare påpekades att Billingen överdrivit det militära inslaget i stadsfullmäktige. 
Det var sex personer, inte åtta, som representerade det militära. En läkare och 
en veterinär var invalda för stadens sanitära förhållanden, inte som 
representanter för militären. Huruvida en militär skulle komma att ersätta 
överste Bergström var ännu oklart, menade tidningen.756 Billingen får inte bara 
kritik från höger för sitt stöd för Dahlin. En frisinnad insändare vänder sig mot 
tidningens stöd för Dahlins kandidatur, i egenskap av medlem av ett 
”revolutionsparti” som vill störta den bestående samhällsordningen genom att 
”bringa alla medborgare och därmed samhället till ekonomisk ruin för att 
därefter söka uppbygga socialiststaten”. Enligt insändaren måste Dahlin därför 
betecknas som samhällets fiende och borde anses olämplig att ingå i 
stadsfullmäktige. Däremot var insändaren positiv till en arbetarrepresentant i 
stadens styrelse. Sitt uttryckliga stöd ges dock till grosshandlare Herman 
Svenssons kandidatur. Detta är ett utslag av den socialistskräck som grep 
omkring sig i efterdyningarna efter storstrejken. Samtidigt har den tidigare 
paralleller, som får anses bilda en egen genre i den radikala självbiografin.757 
Billingen svarade insändaren direkt genom att påpeka att man fört fram Dahlin 
som arbetarrepresentant och nykterist, utan att ta med hans socialistiska 
övertygelse i beräkningen. Avslutningsvis hävdades det att andra namn hade 
förts fram från Mekaniska verkstaden och tidningen uppgav sig vara villig att 
stödja dem.758 Köpmannaföreningen för inte oväntat fram en officer som 
ersättare för den avgående. Resonemanget lyder att en officer ska ersättas med 
en officer. Det uppges att föreningen hört med militärkretsar om saken. 
Föreningen hade därför uppställt överste Nyblӕus vid Livregementets husarer. 
Grosshandlare Svensson hade också omtalats på mötet, men kom alltså inte på 
fråga.759 Det är tydligt att de politiska skiljelinjerna spelade en stor roll i det här 
valet där Dahlins kandidatur ifrågasattes enkom för hans politiska övertygelse. 
Den tydliga åtskillnad mellan politiska val och stadsfullmäktigeval som ofta har 
påtalats hade därmed upphört. Åsiktsvallinjen var tydligt utslagsgivande vid 
kandidatnomineringarna.  

                                                 
755 Vestgöta Korrespondenten 29/11 1909. 
756 Ibid. 
757 Ett exempel ska anföras. Den frisinnade tidningsmannen Anders Pers kan berätta i sina minnen 
om ett politiskt föredrag i samband med riksdagsmannavalet 1896, som hölls i ett missionshus i 
Nora: ”Jag inbjöd till diskussion efter föredraget. Publiken var hårdbjuden. Så reste sig en man och 
yttrade: ”dom säjer att han ä socialist. Ä han socialist?” Det var allt. Knappt och torftigt i hög grad 
men belysande för en grundstämning denna tid, socialistskräck.” Pers, Anders, Lärare. Bonde. 
Tidningsman. Minnen av Anders Pers (Västerås 1948), s. 215. 
758 ”Stadsfullmäktigevalet”, Billingen 30/11 1909. Se även ”Stadsfullmäktigevalet om måndag”, 
Vestgöta Korrespondenten 1/12 1909.  
759 Vestgöta Korrespondenten 3/12 1909. Se även insändaren i samma nummer som gör anspråk på 
att tala för officers- och ämbetsmannakretsarna i staden. 
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Summering 

 

Till skillnad från vad vi sett i fallet Filipstad polariserades inte lokalpolitiken 
genom tullstriden. I stället skapas möjligheter och tillfällen att mobilisera till 
följd av stadens ekonomiska affärer i samband med hotellbygget 1888. Här blir 
det tydligt att den styrande elitens enighet hade sprickor, och följden blev att 
föreningarna kom att bli aktiva i stadsfullmäktigevalen. Samtidigt visar det 
faktum att föreningarna misslyckades i sina mobiliseringar på att det fanns 
starka begränsningar när det gällde vem som hade möjlighet att väljas in i 
stadsfullmäktige. Samtidigt hade dock förningarnas roll stärkts, vilket inte minst 
Köpmannaföreningens engagemang visar på. Föreningen kom från och med 
1890-talet att helt dominera stadsfullmäktigevalen och avgöra kandidaternas 
öden. Men mobiliseringen under 1880-talet resulterade i en långsiktig 
mobiliseringsfas, som delvis är en effekt av den allmänna polarisering som sker 
i samhället under den här perioden, men som i Skövdes fall får en utpräglat 
lokal prägel. Här saknas den höger-vänsterdimension som spelade en så stor roll 
i Filipstad. Istället utformas en oppositionell tolkningsram där antielitismen 
spelar en central roll. Med hjälp av denna tolkningsram söker oppositionen 
utmana eliten, men misslyckas. Förklaringen tycks ligga i att oppositionen är 
splittrad i synen på den styrande elitens åstadkommanden. De militära 
satsningar som ställdes mot påstått eftersatta kommunala ändamål, som 
bostadsbyggande och upprustning av läroverket, försökte man knyta samman 
med en bild av att staden dominerades av militära intressen. Uppenbarligen fick 
inte den sålunda artikulerade tolkningsramen någon större effekt. Snarare tyder 
valresultaten på svårigheter att skapa allianser mellan större röstägare och de 
mindre. Antielitismen byggde på en motsatsställning till de ”folkliga” intressena. 
Detta försök att polarisera stadens olika grupperingar kan i Skövde snarare ha 
fått en motsatt effekt. Ett problem var vilka mobiliseringsstrukturer som 
skapades, där logen 17 Thor inte tycks ha spelat den roll som logen Filip gjorde 
i Filipstad. Här lade logen grunden för en radikal politik som upprätthölls 
genom att logen förblev oppositionens bas. I Skövde spelade inte logen Thor 
samma roll, utan här splittrades småfolket mellan olika föreningar, var och en 
med sitt intresse.  

   Den frisinnade valmansföreningen hade rollen att fungera som en 
väljarrekryterande organisation. Den hade helt klart karaktären av en 
valkommitté som skulle skapa enighet kring kandidater. På så sätt hade den ett 
tydligt drag av elitorganisation. Dess korta verksamhet vittnar också om att den 
hade svårt att konkurrerar med de traditionella föreningarna om bredare 
partifunktioner. Arbetareföreningen förde även de icke-röstberättigades talan 
och gjorde anspråk på att vara en politisk förening. Startandet av tidningen 
Billingen kan i det ljuset ses som en strategi för att skapa ett organ som skulle 
kunna åstadkomma enighet bland den splittrade oppositionen. Tidningsfrågan 
blev i det sammanhanget en strävan mot att bryta de traditionella föreningarnas 
slutenhet och skapa nya identiteter och politiska lojaliteter.   
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Den partiella demokratins tid: de frisinnade 1910-1917 

 

1907/1909 års rösträttsreform innebar att det förhatliga penningstrecket 
slutligen försvann. I stället var det, som Ebba Berling Åselius framhållit, 
prestationsskyldigheter som skattskyldighet, ålder och kön som villkorade den 
kommunala rösträtten liksom till riksdagsmannavalen.760 Skyldigheten att betala 
skatt och självförsörjningsplikten sattes alltså som gräns för deltagande i de 
gemensamma kommunala angelägenheterna. Det har redan omnämnts att 
många kom att förlora sin rösträtt, framför allt på grund av oförmågan, men 
också ett bristande intresse för, att betala in sin skatt. Samtidigt innebar 
reformen att förväntningarna steg bland tidigare uteslutna grupper. Införandet 
av den 40-gradiga inkomstbaserade röstskalan och den proportionella 
valmetoden, beskar de röststarkas möjligheter att dominera kommunalvalen 
medan proportionalismen innebar att varje parti blev representerat i förhållande 
till antalet röster.761 En följd av rösträttsreformen var således ett stärkande av 
partierna och partiväsendet i kommunala sammanhang. Denna konsekvens, har 
det påpekats från inte minst kvinnorörelseforskare, innebar stora förändringar 
inte minst när det gällde politikens spelregler. Inte minst öppnades här en dörr 
för kvinnor, som nu befanns valbara till kommunala uppdrag, och som genom 
partierna fann en dörr till den kommunala politiken.762  

   I Filipstad var som tidigare framgått förväntningarna höga inför det första 
stadsfullmäktigevalet enligt de nya reglerna. Här blev resultatet också, som 
påvisats, vad man förväntat från oppositionens håll. Vänstern hade i 
stadsfullmäktigevalen i Filipstad helt andra förutsättningar att politiskt 
konkurrera med högern och lyckades bryta dess dominans. Även i Skövde var 
förväntningarna på reformen höga. Det första stadsfullmäktigevalet enligt de 
nya bestämmelserna skulle dock komma att genomföras först 1911, trots viss 
opinion för att genomföra det samma år.763 

 

Lokalavdelningen av Frisinnade landsföreningen bildas 

De politiska möjligheter som öppnade sig i och med rösträttsreformen innebar 
att den gamla frisinnade valmansföreningen återupplivades i april 1910, men nu 
som lokalavdelning av Frisinnade landsföreningen.764 Lokalavdelningens 
bildande ska också ses mot bakgrunden av det regionala organisationsarbete 
                                                 
760 Berling Åselius (2005), s. 36ff, 45ff. Värnpliktsstrecket diskuterades livligt, särskilt bland den 
kvinnliga rösträttsrörelsens organisationer. Se bl.a. Rönnbäck (2004), Bengtsson (2011). 
761 Reformen har för städernas vidkommande granskats av Bokholm (1995), s. 118ff. se även 
Östberg (1996), s. 66ff, 76-78. 
762 Rönnbäck (2004), s. 39. Bengtsson (2011), 292-300. 
763 Bl.a. tar hantverksföreningen ett beslut att uppvakta borgmästaren i frågan. Protokoll 1/11 1909, 
protokoll 31/1 1910, Skövde hantverks- och industriförening. AI:1. Skaraborgs föreningsarkiv, 
Lidköping. 
764 Kallelsen innehåller även en inbjudan att uppställa kandidater inför stundande 
landstingsmannaval. Se annons i Billingen 19/4 1910. 
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som de frisinnade ägnat sig åt. Arbetet med att få till stånd ett valkretsförbund 
hade inletts 1907 och i maj 1910 konstitueras Skaraborgs läns norra frisinnade 
valkretsförbund under ledning av häradshövdingen och friherren Lave Beck-
Friis, som också blev Skövde lokalavdelnings ordförande.765  

   Det kan vara på sin plats att jämföra den gamla valmansföreningen med den 
nu bildade landsföreningen. För det första kan vi konstatera att den äldre 
valmansföreningen enbart stod öppen för stadens röstberättigade, medan 
lokalavdelningen godtog alla intresserade som medlemmar. Detta är ett 
intressant fenomen som understryker skillnaden mellan valmansföreningens 
karaktär och andra mer inkluderande politiska organisationer. Det ska påpekas 
att sådana exkluderande mekanismer kom att fortleva länge, t.ex. i Vänersborg, 
där den frisinnade föreningen mycket länge valde in sina medlemmar.766 Här 
saknades ett viktigt drag hos masspartiet, som i stället pekar på ett exkluderande 
och priviligierat drag. Ett annat intressant drag, som nog har sina 
motsvarigheter på fler håll i landet, är skillnaderna i medlemsstrukturen mellan 
den äldre valmansföreningen och lokalavdelningen. Medan valmansföreningen 
1903-1905 hade ett starkt arbetarinslag så hade den gruppen minskat 1910. En 
trolig orsak var bildandet av en arbetarekommun 1904.767 Särskilt gäller det den 
grupp gjuteriarbetare och järnsvarvare som återfinns i den äldre valmans-
föreningen. Vi har inga möjligheter att rekonstruera medlemsstrukturen i sin 
helhet, men det går att få en uppfattning genom att jämföra vilka som skrev in 
sig vid respektive konstituerande möte (tabell 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
765 Protokoll 20/4 1910, Skövde frisinnade valmansförening och lokalavdelning. AI:1. Skaraborgs 
föreningsarkiv, Lidköping. Konstituerande möte den 16/5 1910, Skaraborgs norra frisinnade 
valkretsförbund. AI:1. Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping.   
766 Åtminstone röstade föreningen in medlemmar fram till 1916. Se Protokoll 4/4 1916, Vänersborgs 
frisinnade förening. AI:1. Föreningsarkivet Vänersborg, Regionsarkivet Vänersborg. 
767 De statistiska studier på nationell nivå av partiernas sociala rekrytering visar också på en liknande 
trend, där det stora inslaget av industriarbetare i den liberala valmanskåren minskade efter 1906. 
Man summerar dock att liberalerna fram till första världskriget var fr.a. ett arbetarparti, för att därefter 
bli ett lantmannaparti. Se Lewin, Leif, Jansson Bo & Sörbom, Dag, The Swedish Electorate 1887-
1968 (Stockholm 1972), fig. 6, s. 166-167, 180. 
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            Tabell 4. Medlemsstrukturen i frisinnade valmansför eningen/lokalavdel- 
           ningen 1903 och 1910, fördelade efter yr kesgrupper.  

Yrkesgrupp/År               1903                               1910 
Högre tjänstemän 
Direktörer/fabrikörer 

Disponenter/förvaltare 

Handlare 

Redaktörer 

Hantverkare/småföretagare 

Lägre tjänstemän 

Lägre militärer 

Arbetsledare 

Arbetare 

Övriga 

               -                               2 
               2                              3 
               2                              1 

1                              3 
1                              1 
3                            12 
2                              4 
-                               1 
1                               1                                 

             10                              6 
2                               5 

summa                 24                                    39 
           Källa: Protokoll 11/12 1903, protokoll 20/4 1910. Skövde frisinnade valmansför-  
           ening och lokalavdelning. Skövde föreningsarkiv, Lidköping.    
 
 

Det arbetarinslag som är påfallande 1903 har 1910 utbytts mot ett dominerande 
inslag av lägre medelklass. Särskilt ska noteras det stora inslaget av hantverkare 
1910, medan antalet handlanden var ett fåtal i båda fallen. Mest slående är dock 
frånvaron av militärer, vilket är något förvånande med tanke på stadens militära 
prägel. Detta kommer dock med tiden att förändras, då en del lägre officerare 
och befäl kommer att ansluta sig under 1910-talet. En slutsats är dock att 
lokalavdelningen i huvudsak hämtade sina medlemmar bland stadens lägre 
medelklass och till viss del bland arbetare och andra löntagargrupper. 

 

Det förväntade genombrottet 

 

Lokalpolitiken polariseras 

Den frisinnade lokalavdelningen bildades inför landstingsvalet 1910 och valet 
blev en framgång då man lyckades få Beck-Friis invald som landstingsman. Men 
inför nyvalet till landstingen 1911 kom han att bli utslagen av en annan 
frisinnad, predikanten A. V. Gullberg, som förts fram på en spränglista.768 
Spränglistan var ett initiativ från nykterhetshåll och hotet om spränglistor kom 
också att prägla det stadsfullmäktigeval som hölls några veckor efter 
landstingsmannavalet. 

   Stadsfullmäktigevalet 1911 är intressant på flera sätt. Valet blir ett mått på 
oppositionens förmåga att mobilisera sina väljare, som nu till följd av det nya 
valsättet kunde övertygas att verkligen kunna göra sig gällande. Inför valen efter 

                                                 
768 Skaraborgs läns landsting. En krönika till 100-årsjubileet av Robert Eldh (Göteborg 1962), s. 50, 
53. 
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de nya bestämmelserna lyfte Billingen också fram de gamla orättvisorna i staden. 
Redan tidigare hade det ”härskande partiet” anklagats för att utelämna den 
kommunala oppositionen från alla lediga befattningar. Man åberopade det av 
högern så omhuldade proportionalismen som argument.769 Det här är 
anklagelser som blir allt fränare ju närmare stadsfullmäktigevalet kommer. 
Billingen kommer i diskussion med sin konkurrent om det ”rådande systemet” i 
staden. Som belysande exempel anför tidningen utdrag ur Drätselkammarens 
framställning om upptagandet av nya lån för stadens räkning: ”Jordköp till 
exercisfält 240,000 kr, inköp av jordområden för Skaraborgs regemente 235, 
942 kr. etc. etc., allt överlämnat utan ersättning till kronan för militärens 
räkning.”770  

   Vestgöta Korrespondenten gick å sin sida in för att försvara stadsfullmäktige och 
påpekade att det hade rått stor enighet, sammanhållning och god 
kommunalanda, som bidragit till samhällets snabba utveckling jämfört med 
andra jämförbara städer. Billingen ansågs å sin sida leva på missnöjet. Framför 
allt är det attackerna mot drätselkammaren som upprör. Man understryker att 
drätselkammaren ofta fått sina förslag av mer betydande art enhälligt godkända. 
Meningsskiljaktigheter hade gällt detaljer, inte huvudfrågan. Billingen anklagades 
för att enbart se till stadens utgifter men inte till den ökade tillgång staden fått 
genom skuldsättningen. Tidningen ansågs vilja vilseleda valmännen inför det 
stundande stadsfullmäktigevalet. I stället för att komma med insinuationer och 
tal om ”det rådande systemet” borde Billingen istället tala klarspråk, hette det: 
”Vore det icke bättre om tidningen sade rent ut, att den ville anställa 
’palatsrevolution’, ty detta är väl enda sättet att komma åt ’systemet’ och bereda 
tidningen tillfälle att ytterligare excellera i missnöje och raseri.”771 Att det är just 
enigheten kring stadens skötsel av finanserna som Billingen riktat in sig på 
undgår Vestgöta Korrespondenten. Däremot tar en insändare till tidningen några 
dagar senare upp den kritik som riktats mot Drätselkammaren och 
stadsfullmäktige. Insändaren menar att Billingen var ohederlig, som låtsades om 
att det var fråga om ett nytt lån. Snarare handlar det istället om ett lån som nu 
satts upp för amortering, hävdade insändaren.  

En stad som ej är så väl lottad med naturliga företräden, t.ex. sjö, kanal etc. eller med större 
ämbetsverk med en massa tjänstemän, måste på något sätt söka sin utveckling, såvida den ej skall gå 
tillbaka, Men sådant kostar pengar. Nu hör just Sköfde till dessa, som genom eget arbete så att säga 
måste söka sin utveckling, ligger som den gör, på rama slätten.772   

Insändaren är ett långt försvar av de beslut som tagits i stadsfullmäktige. 
Axvalls-banan hade måhända kanske inte har varit en lysande affär men att den 
gagnat staden anses inte kunna bestridas, menade insändarskribenten. 
Militäretableringarna skulle likaså ses som långsiktiga investeringar för staden, i 
form av säkra skatteobjekt. Vidare skapade den militära närvaron sysselsättning 

                                                 
769  Billingen 16/12 1910. 
770 Ibid. 
771 Vestgöta Korrespondenten 8/11 1911. 
772 ”Stadens millionlån och tidningen Billingen”, Vestgöta Korrespondenten 22/11 1911. 
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för hantverkare, handlare och arbetare i staden.773 Intressant nog undviker man 
det mest bestickande i de oppositionellas kritik. Varken Vestgöta Korrespondenten 
eller insändaren berör frågan om bostadsbyggande eller fattigvårdens 
reformering, vilket oppositionen ställde mot de omnämnda satsningarna. De 
ekonomiska intressena dominerar fullständigt diskussionen om stadens 
låneaffärer. När det gäller städernas ekonomiska uppoffringar i samband med 
kaserneringarna så har Krantz pekat på ett mönster i sin studie som också kan 
sägas gälla för Skövde. Han har pekat på att de som verkade för lokaliseringar 
av regementen till de städer som han studerat i allmänhet hade privata eller 
företagsekonomiska intressen som kunde gynnas av kaserneringarna.774 Det lilla 
motstånd som fanns kom från grupper som fruktade för sedlighetens förfall 
och grupperingar utan några direkta ekonomiska intressen i frågan, som 
löntagargrupper i allmänhet. Den oppositionella tolkningsramen i Skövde 
byggde också på en sådan motsättning, där de maktägande grupperna 
framställdes som gynnade av kaserneringarna, men på de breda löntagar- och 
arbetargruppernas bekostnad. Det är en polariserande tolkningsram som dock 
bemöts av en konkurreande tolkningsram som sökte skapa harmoni mellan 
olika intressen. 

   Angreppen på det styrande etablissemanget blev allt skarpare, vilket delvis 
berodde på rösträttsreformen men även på en ökad tillgänglighet till externa 
resurser. De frisinnade hade en helt annan organisatorisk styrka än tidigare, 
genom de läns- och valkretsorganisationer som bildats för att understödja de 
lokala avdelningarna. Man kom dock att välja en försiktighetens strategi. Inför 
stadsfullmäktigevalet började valförberedelserna redan i oktober månad. 
Billingen publicerar en artikel om det förestående stadsfullmäktigevalet där de 
nya förutsättningarna redogörs. Inledningsvis understryker man att 
stadsfullmäktigevalen givetvis inte bör föras i storpolitikens tecken, men att det 
var givet att ledningen av valet måste ske genom de redan befintliga 
valmansföreningarna. Likaså är det givet att valmansföreningarna inom sina led 
söker de bästa kommunalmännen. Det anses nödvändigt numera för varje 
intresserad valman att tillhöra något parti. Att gå fram som ”vilde” skapade 
svårigheter. Valmännen borde därför söka sig till det parti som är mest 
tilltalande. Samtidigt som artikeln understryker partiernas nyckelroll i de 
kommunala valen, hävdas det att dessa val därmed inte måste bli politiska. 
Samtidigt blir resonemanget något märkligt:  

Det är icke de skickligaste männen i ’storpolitik’, som skola uppsökas, utan de som äro mäst skickade 
att lösa de kommunalpolitiska uppgifterna. Ofta hänga dessa frågor nära samman med varandra, och 
det, att en person är intresserad även för allmän politik kan och får naturligtvis icke utgöra något 
hinder för hans väljande till stadsfullmäktige.775      

 Pläderingen för anslutning till ett parti försvarades med att det inte i sig 
behövde innebära att man företrädde partiet i stadsfullmäktige. Det som 
eftersträvades var kunniga och arbetsvilliga män och kvinnor, i en parentes i 
                                                 
773 Ibid. 
774 Krantz (1988), s. 141, 186, 200-201. 
775 ”Stadsfullmäktigevalet”, Billingen 24/10 1911. 
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slutet av artikeln uppmärksammades nämligen att även de senare numera är 
valbara. De ska dock hämtas från partierna. 

 

Försöken att skapa nya allianser 

Den omnämnda artikeln ska ses som en del av den strategi de frisinnade 
arbetade efter. Genom att nedtona vänsterprägeln och framställa sig som de 
verkligt moderata, hoppades den nya lokalavdelningen att dra till sig sympatier 
från personer som av olika skäl kunde känna sig alienerade av 
vänsterbeteckningen.776 En liknande strategi användes också vid bildandet av en 
frisinnad lokalavdelning i Skövde landskommun, där man beskriver sig som den 
moderata kraften stående mellan den konservativa högern och social-
demokratin.777 Genom att tona ned det politiserande drag som med 
nödvändighet följer på partier, hoppades man bygga nya allianser. Samtidigt 
hade man i flera år kritiserat stadsfullmäktigeledamöter för att vara 
osjälvständiga och ha röstat med de övriga. Att stadsfullmäktiges ledamöter 
hämtades från partierna skapade dock vissa möjligheter att kontrollera deras 
handlingar. Den något valhänta diskussionen om partierna som oundvikliga 
men ändå inte, ingår i den tolkningsram som formuleras som ett led i skapandet 
av nya mobiliseringsstrukturer, genom en slags avpolitisering av lokalvalen. 
Genom att framhäva det kommunala livets opolitiska natur försökte man forma 
legitimitet för en allians inför stadsfullmäktigevalet med nykterhetsvännernas 
samarbetskommitté, arbetarekommunen, arbetareföreningen och hantverks-
föreningen. Målsättningen var med andra ord att skapa en småfolkskoalition, 
som kunde bindas samman genom gemensamma intressen. Den frisinnade 
lokalavdelningen förde också fram sådana argument i sin skrivelse till de olika 
föreningarna, där man särskilt framhävde gemensamma kommunala intressen 
och inbjöd till samarbete inför valet.778  Den Moderata valmansföreningen fick 
dock nys om saken och skickade tämligen skarpa skrivelser till de båda 
sistnämnda föreningarna, med budskapet att om ett sådant arbete kom till stånd 
kunde föreningarna inte längre anses som opolitiska. Såväl inbjudan om 
samarbete som den moderata valmansföreningens skrivelse lämnades i båda 
föreningarna utan påseende.779 Händelsen fick stor uppmärksamhet i stadens 
båda tidningar. Vestgöta Korrespondenten ansåg att de frisinnades initiativ enbart 
kunde splittra föreningarna och utpekade det som ett försök av de frisinnade att 
styra stadens föreningar. Tursamt nog, heter det, var stadens hantverksmästare 

                                                 
776 Uppropet inför bildandet av lokalavdelningen kallar t.ex. stadens ”verkligt moderata, frisinnade, 
sparsamhets- och nykterhetsvänliga valmän”, Billingen 19/4 1910. 
777 Billingen 19/4 1910. 
778I arbetareföreningens protokoll finns avskrifter av såväl de frisinnades inbjudan som den moderata 
skrivelsen. Protokoll 28/10 1911, Skövde arbetareförening. AI:1. Skaraborgs föreningsarkiv, 
Lidköping.   
779 Ibid. Såväl skrivelser som kommentarer saknas i hantverksföreningens protokoll vilket tyder på att 
det förmodligen inte togs upp till diskussion överhuvudtaget. Skälet härtill kan vara att fabrikör F. O. 
Lundstedt, hantverksföreningens ordförande, också var medlem i den moderata valmansföreningen 
och suttit i dess styrelse. Här finner vi en möjlig förklaring till varför de moderata reagerade så snabbt 
på samarbetsförslaget. 
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inte möjliga att kontrollera i politiskt hänseende. Billingen, som behandlat de 
moderatas skrivelser, hävdade å sin sida att högern utövat utpressning, om än 
inlindat i silkespapper.780 Det kan konstateras att de frisinnades försök att bygga 
allianser med stadens föreningar misslyckades. Motståndet kom inte så mycket 
från föreningarna själva, utan från konkurrerande politiska partier. Högerns 
lokala valorganisation, den Moderata valmansföreningen, gick aktivt in för att 
förhindra samverkansplanerna. Billingens försök att avpolitisera stadsfullmäktige-
valet ingick i den frisinnade strategin att skapa en koalition men misslyckades 
fullständigt. Argumentet högern anförde var att en sådan samverkan skulle 
innebära att föreningarnas opolitiska natur kunde ifrågasättas. Ett sådant steg 
skulle innebära ett politiskt ställningstagande i lokalpolitiken. Valet 1911 har 
därför en signifikant betydelse i Skövdes lokalpolitik. Ett resultat av händelserna 
blev att valrörelserna från och med nu i första hand kom att skötas av ortens 
partiavdelningar. 

 

Valet 1911 

Enligt Vestgöta Korrespondenten måste det stundande stadsfullmäktigevalet följas 
med stort intresse eftersom de nya formerna, med bl.a. proportionella val, 
skulle komma att få stor betydelse för det framtida samhälleliga arbetet. 
Samtidigt beklagade man sig över att sommarens valstrider ”på det politiska 
området skulle sträcka sina efterverkningar öfver in på det kommunala gebitet 
och åt det förestående valet förläna karaktären af en kraftmätning mellan 
politiskt särställda partigrupper mera än en ädel täflan i valet af verksamma och 
förtjänta förtroendemän i arbetet på det egna samhällets båtnad, framåtgående 
och utveckling”.781 Som drivande i detta utpekades nykterhetsvänner, 
kroppsarbetare, liberaler, socialister och andra grupper med olika speciella 
verksamhetsuppgifter, vilka hade förenat sig under beteckningen ”Vänstern” 
inför stadsfullmäktigevalen.  

Ser det icke ut som om inför dessa kategorier af valmän den politiska trosbekännelsen vore den allena 
saliggörande och den enda kvalifikationen för stadsfullmäktigeuppdraget. Man ledes ovillkorligen in i 
denna tankegång, då man läser namnet på kandidater, som från detta håll förts fram […]. Man finner 
där rena markerade vänsternamn utefter hela linjen, och, hvad märkligare är, namnen hafva blifvit så 
placerade, att många af de personer, som länge utöfvat och kunna tänkas fortfarande komma att 
utöfva en samhällsgagnande verksamhet, skjutits åt sidan eller nedåt, under det andra, som oss 
veterligen ingenting nyttigt inom samhället åstadkommit, tilldelats de främre och främsta platserna.782  

Det är tydligt att vänstern utpekades som drivande i den skadliga process som 
nu hotade det samhälleliga framåtskridandet. Den inte bara hotade göra den 
kommunala sfären till en stridsplats mellan partier utan riskerade också att 
befolka stadsfullmäktige med inkompetenta men partitrogna ledamöter. Det här 
är en kritik av masspartiet som är frekvent vid denna tid och ingår i 
socialistskräckens repertoar. Samtidigt är det en uppenbar partipolitisering av 

                                                 
780 Vestgöta Korrespondenten 1/11 1911. Billingen 31/10 1911, 8/11 1911. 
781 Vestgöta Korrespondenten 17/11 1911. 
782 Ibid. 
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valet, eftersom den tydligt pekar ut grupper och organisationer som politiska 
motståndare. Visserligen görs det i termer av försvar men det är tydligt att 
tidningen önskar tona ned oppositionens företrädare som fullständigt okända 
och i samhället obetydliga namn. Tidningen förkunnade följaktligen att det var 
de samhällsbevarande krafternas plikt att möta hotet, vilket man också gjorde 
eftersom samma nummer omtalade att den moderata valmansföreningen hade 
haft ett möte på hotell Billingen för att förbereda stadsfullmäktigevalet. Att man 
mobiliserade de samhällsbevarande krafterna, d.v.s. etablissemanget, blir tydligt 
om man granskar de båda kandidatlistorna som respektive parti förde fram 
(tabell 5): 

 

               Tabell 5. Vänstern respektive moderata valmansfören ingens valsedel inför  
               stadsfullmäktigevalet 1911 . 

Vänstern Borgerliga listan 
Disponent A. W. Friberg 

Telegrafassistent N Billvall 

Gjutare K Dahlin 

Pastor A. W. Gullberg 

Skollärare A Molin 

Grosshandlare H Svensson 

Skräddarmästare L. M. Dahlén 

Sergeant A Lindén 

Lokomotivförare K Colldén 

Murare O Blom 

Fabrikör M Hedlund 

Baron L Beck-Friis 

Fabrikör O A Rylander 

Handlanden W Setterlind 

Sergeant E Nordfors 

Kronofogde A Wetterberg 

Major E Uggla 

Överste C. A. Örn 

Handlanden A Landin 

Grosshandlare C Högberg 

Byggmästare P. J. Nyström 

Överbanmästare F. V. Snäll 

Byggmästare A. P. Nyström 

Komminister F. N. Björkblom 

Fanjunkare A. G. Kinell 

Överstelöjtnant E Krak 

Kommissionären F Johansson 

Disponenten W Starck 

Telegrafkommissionären A Nordholm 

Överlärare A. T. Wahlström 

                 Källa: Vestgöta Korrespondenten 20/11 1911. Billingen 21/11 1911. 

 

Det handlar inte enbart om att den moderata vallistan upptar namn tillhöriga 
högre ämbetsmän och militärer. En tredjedel av de avgående hade inträtt i 
stadsfullmäktige under förra århundrandet, varav två, handlanden Högberg och 
Landin, vid den här undersökningens början. Tabellen nedan visar vilket år de 
avgående stadsfullmäktige-ledamöterna gjorde sitt inträde i stadens beslutande 
organ (tabell 6): 
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            Tabell 6. Avgående stadsfullmäktiges tjänstgöringstid i Skövde 1880-1911. 

Namn Inträde i stadsfullmäktige år 
Kronofogde A Wetterberg                     1893 

Major E Uggla                     1897 

Överste C A Örn                     1888 

Handlanden A Landin                     1880 

Grosshandlare C Högberg                     1880 

Överbanmästare F V Snäll                     1904 

Byggmästare A P Nyström                     1906 

Komministern F N Björkblom                     1909 

Fanjunkare A G Kinell                     1909 

            Källa: förteckningar över ledamöter i stadsfullmäktiges protokoll. 

  

Tydligare går det inte att framställa valets karaktär av en opposition mot ”den 
gamla regimens män”, för att parafrasera statsvetaren Stefan Olsson.783  

  Vestgöta Korrespondentens uppfattning om valet som stående mellan de gamla 
och erfarna mot de unga och oprövade håller i viss utsträckning. Samtidigt är 
det viktigt att framhålla att många av vänsterns kandidater knappast var 
oerfarna eller okunniga om kommunala spörsmål. Det första namnet på 
vänsterns vallista, A. W. Friberg, var ett framstående namn inom 
nykterhetsrörelsen och hade också suttit många år i Fattigvårsstyrelsen, sedan 
1905 som kassör. Grosshandlare Herman Svensson, skräddaren Dahlén och 
fabrikör Rylander var alla aktiva i Köpmanna-, fabriks- och hantverks-
föreningarna. Beck-Friis var som adelsman och häradshövding en del av det 
högre etablissemanget. Han hade också suttit i stadsfullmäktige sedan 1908 och 
som landstingsman sedan 1910. Mycket riktigt försöker också Vestgöta 
Korrespondenten skandalisera listan men man understryker att Svensson och Beck-
Friis inte velat uppföras på den ”borgerliga” listan, tillsammans med övriga 
avgående stadsfullmäktigeledamöter.784 

   Hotet om spränglistor på vänsterhåll medförde dock att en ny lista lanserades 
i en insändare i Billingen. Skillnaden mot den officiella var att Beck-Friis och 
Herman Svensson förts upp på fjärde respektive femte plats.785 Man hade 
givetvis landstingsmannavalet i färskt minne, där Beck-Friis petats av Gullberg. 
Å andra sidan var man väl medveten om att många frisinnade hellre röstade in 
erfarna män som Beck-Friis och Svensson. Med den listan hoppades Billingen att 
alla försök att splittra vänsterkrafterna skulle omintetgöras. Tidningen 
försvarade å ena sidan de ”rena listornas” användning i valet, samtidigt som 
man skyller uteslutning på listorna av avgående ledamöter på stadens höger, 
som tidigare genomgående ska ha hävdat parollen:  

… vid [riksdagsmannaval] får Ni göra Er rätt gällande, nu är de vi, som bestämma utgången. Och att 
samma höger också konsekvent lytt den parollen bevisas ju bäst därav, att ingen av nuvarande 

                                                 
783 Olsson, Stefan (2000). 
784 Vestgöta Korrespondenten 22/11 1911. 
785 ”Allmänhetens spalt”, Billingen 24/11 1911. 
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stadsfullmäktigeledamöterna äro valda utan hjälp av högern. När nu vänstern fått ett tillfälle att göra 
sig gällande, varför skall den då ej få göra det. Och när man klandrat vänstern för att ej vilja 
acceptera högerns män glömmer man helt att högern gör detsamma vis à vis vänsterns kandidater. 
Under sådana förhållanden är det på sin plats, att vänstern går fram med egen lista utan att fråga 
högern till råds i ena eller andra fallet. Så har ock skett.786 

Det är tydligt att Billingen ansåg att man inte hade några skyldigheter att ta 
hänsyn till de avgående ledamöternas mångåriga arbete och verksamhet i 
stadsfullmäktige för stadens bästa. Visserligen ifrågasätter man i en kort passus 
förekomsten av en höger respektive vänster inom den lokala politiken, men den 
kommunala verkligheten gör sig gällande.  Argumentet var att högern tidigare 
systematiskt uteslutit vänsterkandidater och när nu spelreglerna ändrats till 
förmån för vänstern, var det inte mindre än rätt och riktigt att man från det 
hållet utnyttjade sitt förmodade övertag. Det här var en artikulerande 
tolkningsram som vi också känner igen från Filipstad, men i Skövde tycks man 
vara mindre säker på utgången genom att oppositionen å ena sidan tonar ned 
valets politiska innebörd, men å andra sidan beskyller motståndarna för att 
tvinga fram en sådan strid.  

 Vestgöta Korrespondentens vädjande till gamla sedvanor vid omval kan också 
tolkas som farhågor för ett systemskifte. När tidningen förespråkade den 
moderata ”borgerliga” listan betonade man att den upptog ”i kommunala värf 
väl bevandrade personer”.787 Det gällde att slå vakt kring det som var gammalt 
och vant och inte riskera några äventyrligheter. Valet blev också en hård strid, 
där fullmaktsinsamlandet enligt uppgift blev avgörande. Vestgöta Korrespondenten 
låter trycka en instruktion för fullmakters upprättande. Billingen varnar för 
röstvärvare som samlar fullmakter genom att hänvisa till borgerlig samling, och 
understryker att bakom den borgerliga listan döljer sig det gamla konservativa 
regementet som hittills styrt staden.788 Det stora vänstergenombrottet uteblev 
dock. Vänstern lyckades inte mobilisera mer än 338 röstande, medan högern 
samlade 552 röstande. De senares starka röstinnehav innebar en klar seger. 
Därmed erhöll högern tio platser och vänstern tre. Om man som mått på 
splittring ser till antalet förekommande listor, uppvisar högern minst splittring 
då här enligt uppgift förekom 28 listtyper. Vänstern däremot uppvisar större 
splittring genom att det här förekom hela 112 olika typer.789 Vestgöta 
Korrespondenten såg med tillfredsställelse på valets utgång, där tolv av tretton 
avgående ledamöter fick förnyat förtroende. Endast Friberg nyvaldes och 
hälsades som ett gott förvärv. Billingen var däremot uppenbarligen besviken och 
ansåg att ett flertal valmän stannat hemma på grund av likgiltighet, i stället för 
att göra sin samhälleliga plikt.790 Om man baserar antalet röstberättigade på de 
för 1910 uppgivna, så innebar det att något mer än hälften av väljarna infann sig 
vid valurnorna på valdagen.791 Mobiliseringen var uppenbarligen ett 

                                                 
786 Billingen 28/11 1911. 
787 Vestgöta Korrespondenten 4/12 1911. 
788 Vestgöta Korrespondenten 1/12 1911. Billingen 28/11 1911. 
789 Billingen 8/12 1911. 
790 Vestgöta Korrespondenten 6/12 1911, 8/12 1911. Billingen 8/12 1911. 
791 Röstberättigade 1910 (tab 1 ovan) 1633-896=737 uteblivna på valdagen.  
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misslyckande och förklaringen låg framförallt i oförmågan att transformera 
existerande tolkningsramar. Den försiktighet som Billingens kommentarer om att 
högern tvingat fram konflikten i valet tyder på en ovilja att stöta sig med 
stadens styrande etablissemang.  

 

Den splittrade vänstern 

Den förenade vänstern var kortlivad. Förmodligen drog de frisinnade slutsatsen 
att samarbetet med Socialdemokraterna ingalunda gynnade valframgångar. I 
fyllnadsvalet i mars 1913 beslutade den frisinnade lokalavdelningen att gå fram 
under egen beteckning. Till kandidat uppställdes skräddarmästare Dahlén, vars 
utsikter dock bedömdes som ringa av Billingen, eftersom dennes nykterhets-
ivrande knappast skulle tilltala högern. Tidningen blev sannspord, högerns 
kandidat major Lillienstierna invaldes utan svårigheter. Medan högerns 359 
röstande hade 6 998 röster tillsammans, lyckades Dahlén endast samla 453 
röster av 29 röstande. Småfolket uteblev alltså från valet fullständigt.792  

   Det är uppenbart att de oppositionellas ledarskap måste ändra taktik. Det 
ordinarie stadsfullmäktigevalet samma år gick för vänstern i nykterhetens 
tecken. Valrörelsen startade redan i oktober med att Nykterhetsvännernas 
Centralkommitté kallade till möte för uppsättandet av kandidater. I november 
kallade också den frisinnade lokalavdelningen till valmöte. Det framgår att det 
var kring nykterhetsfrågan man hoppades kunna mobilisera. Men till följd av 
inkorporeringen av landskommunen beslutade de frisinnade att skjuta upp 
kandidatfrågan, för att möjliggöra för landsbygdsborna att få komma till tals 
som det heter.793 Ett valmöte anordnades, där G. W. Sjöberg, numera 
riksdagsman, höll ett anförande där han betonade att politiska synpunkter vid 
kommunala val inte fick bli allenarådande, utan plats på vallistor borde också 
lämnas till personer som inte alltid i alla frågor var partitrogna: ”En sådan 
tolerans skulle utan tvivel vara till gagn för samhället.”794 Rusdrycksfrågan 
lanserades som de frisinnades valplattform. Målsättningen var att samla de 
nykterhetsvänliga från såväl höger som vänster. Till följd av inkorporeringen av 
landskommunen till staden, tog man tillsammans med landskommunens 
frisinnade lokalavdelning fram en gemensam lista som toppades av fabrikör 
Östman och lantbrukare J. F. Friberg, Käpplunda.795 Den moderata 
valmansföreningen hade också ett valmöte, där man diskuterade frågan om 
landskommunens representanter på listan. Stadsborna var här obenägna att 
stryka något namn till förmån för en landsortsbo, med motiveringen att det 
handlade om beprövade namn. Major Dyrssen, som förde landsbygdsbornas 
talan, yrkade dock på att tillmötesgå detta krav. Kronofogde Wetterberg och 
major Uggla ansåg dock att det snart stundande ett nyval, där landsorten skulle 

                                                 
792 Billingen 14/3 1913, 18/3 1913, 29/3 1913.  
793 Billingen 21/10 1913, 18/11 1913. 
794 Billingen 21/11 1913. 
795 Billingen 25/11 1913, 5/12 1913. 
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bli representerade. Så säker var man alltså på att kontrollera valen! 
Trädgårdsmästaren Karl Magnusson, också han från den gamla lands-
kommunen, varnade för att ignorera de nya valmännen, som annars gick till 
vänstern. Medhåll fick han från Alfred Landin som påpekade att vänstern inte 
haft några problem att uppta landsortsrepresentanter på sina listor. Sådana 
varningar fick dock ingen effekt, utan det bestämdes att den varande listan 
skulle gälla vid valet.796 

   Det var ett vågspel att utelämna den forna landskommunens väljare på det 
sättet. Inkorporeringsfrågan hade varit en infekterad affär. De stora lån som 
staden tagit upp för att finansiera jordköpen spelade en viktig roll i 
landskommunens motstånd mot en inkorporering i staden. Frågan om en 
inkorporering hade väckts redan 1901, men först 1904 tillsatte landskommunen 
en femmannakommitté för att förhandla med staden. Erbjudandet mötte dock 
motstånd från landskommunens lantbrukare, vilket innebar att förslaget 
röstades ned på sockenstämman i december 1906. Motståndet baserades på en 
stark misstänksamhet från hemmansägarnas sida, som anförda av disponent A. 
Vestergren, Käpplunda, fruktade att staden skulle köra över landet.797  En 
kommitté tillsattes dock på förslag av major Dyrssen, bosatt i landskommunen, 
för fortsatta förhandlingar.798 I augusti 1909 hölls en extra sockenstämma där 
också Skövde Drätselkammares vice ordförande, direktör Egnell, närvarade. 
Den direkta anledningen till detta var att en petition inlämnats som krävde en 
inkorporering med staden. Motståndarna å sin sida föredrog en skrivelse där 
man argumenterade emot. En väsentlig punkt i denna skrivelse är oviljan att 
tvingas överta och bli betalningsskyldiga för lån som staden upptagit för bl.a. 
inköp av jord som skänkts bort till kronan. Petitionen tillskrev man inget större 
värde, eftersom flertalet namnunderskrifter tillhörde yrkes- och inkomsttagare 
som ville tvinga in majoriteten av fastighetsägarna i en affär som enbart skulle 
leda till nackdelar och obehag. Egnell bestred på mötet de uppgifter som 
anfördes om stadens skulder och beskyllningar om att ha förbättrat stadens 
redovisade finanser, bl.a. genom att uppta aktier i Skövde-Axvall järnväg som 
tillgångar, trots att de var nästan värdelösa.  Efterföljande votering innebar dock 
att lantbrukarna fann sig slagna, med 4 545 fyrk mot 8 309 för inkorporering. 
Av dessa 8 309 fyrk var 5 584 avgivna efter inkomstbevillning.799 
Inkorporeringsfrågan var dock inte avslutad med detta, utan lantbrukarna 
överklagade till Kungl. Maj:t, som tillstyrkte det olämpliga i att lägga en ren 
jordbrukarkommun under staden.800 Ledande i det senare skedet av motståndet 
mot en inkorporering var trädgårdsmästaren Karl Magnusson, sedermera 
riksdagsledamot för högern.801 Magnussons motstånd i frågan kom emellertid 

                                                 
796 Vestgöta Korrespondenten 3/12 1913, 8/12 1913. 
797 ”Kommunala meddelanden”, Billingen 8/1 1907. 
798 Skövde landskommuns sockenstämmoprotokoll 25/5 1904, 30/3 1907. 
799 Skövde landskommuns extra sockenstämmoprotokoll 18/8 1909. 
800 Däremot var man mer positiv till att låta staden inkorporera delar av landskommunen, som låg 
närmast staden. Skövde stadsfullmäktige 1912. Drätselkammarens utredning i fråga om föreslagen 
inkorporering af Sköfde Landskommun. 3. Myndigheters m.fl. yttranden samt Drätselkammarens 
förslag till utlåtande i anledning häraf (Skövde 1912), bil. 1.  
801Skövde stadsfullmäktige 1912, bil. 3.  
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att innebära att hans kandidatur till stadsfullmäktige i Skövde kom att 
motarbetas av ledningen för lokalavdelningen av Moderata valmansförbundet. 
Han kom att inväljas först 1917 och då på en särlista med lantbrukarprägel.802    

   Valet 1913 innebar att Socialdemokraterna för första gången gick fram under 
egen beteckning, Arbetare. Vestgöta Korrespondenten anklagar vänsterpartierna för 
att bedriva en hätsk propaganda i samband med valet. Särskilt landskommunens 
valmän hade varit föremål för deras intresse. Tydligt är att de moderatas ovilja 
att på sin lista lämna plats åt en landsortsrepresentant utnyttjats i valrörelsen.803 
De moderata segrade i valet men den verkliga segraren var dock Social-
demokraterna, som lyckats få sin första kandidat invald. De frisinnade lyckas 
visserligen få fabrikör Östman invald men det stod uppenbart för alla att partiet 
hade lidit ett stort nederlag. Enligt Billingen berodde det på de frisinnades lust att 
stryka namn, bl.a. hade landsortens representant, lantbrukare Friberg, strukits 
på flera listor, men förödmjukelsen blev inte mindre av att det endast saknades 
77 röster för att erövra den sista platsen. Skulden lades på landssocknens 
valmän, som i stor utsträckning valt att stanna hemma. En stor del bitterhet 
riktades även mot Föreningen för kvinnans politiska rösträtt, F. K. P. R., vilka 
påstods ha understött andra än de frisinnade. Även Socialdemokraterna fick en 
släng av sleven, för deras ovilja att samarbeta hade gett högern ytterligare en 
plats.804  

   Efter 1913 kom vänstersamverkan att vara svår att få till stånd inför 
stadsfullmäktigevalen. De frisinnade valde härefter att gå fram under egen 
partibeteckning. Samtidigt skärptes också stegvis kravet på kandidaterna att vara 
medlemmar i och omfatta partiets program. I stadsfullmäktigevalet 1915 går de 
frisinnade till val under egen beteckning. Valet blir dock splittrat med 
spränglistor för varje parti.805 Högern segrar, medan de frisinnade får in Beck-
Friis, grosshandlare Herman Svensson och Friberg. Socialdemokraterna får in 
folkskollärare Billqvist och plåtslagare Carl Engström. Vestgöta Korrespondenten 
konstarerar att arbetarna varit de mest disciplinerade samt att bland liberalerna 
segrade en spränglista, som förde fram avgående stadsfullmäktige-ledamöter. I 
sin bedömning av de nyvalda ledamöterna poängterades att Billqvist var känd 
godtemplare och debattör på kyrkostämmor, men av det oförargliga slaget och 
som inte alltid kunde tas på allvar. Engström betecknades som gammal 
Skövdebo och intresserad yrkesman. Han bedömdes bli en god 
arbetarrepresentant i fullmäktige. Skaraborgs-tidningen, som bytt namn från 
Billingen, kunde dock med tillfredsställelse konstatera att högerns röster inte 
hade ökat i samma proportion som vänsterpartierna sedan 1913.806 

   Frågan infinner sig varför de frisinnade och socialdemokraterna misslyckades 
att erövra de platser som på många andra håll, med de nya 

                                                 
802 Uppslag Karl H Magnusson, Svenskt biografiskt lexikon. Band 24, s. 705. 
803 Vestgöta korrespondenten 15/12 1913. 
804 Vestgöta Korrespondenten 19/12 1913. Billingen 19/12 1913. 
805 Vestgöta Korrespondenten 6/12 1915. Billingen 7/12 1915.  
806 Vestgöta Korrespondenten 10/12 1015. Skaraborgs-tidningen 9/12 1915.  
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rösträttsbestämmelserna, befanns självklart tillskrivna oppositionen. Politiska 
möjligheter och tillfällen öppnades visserligen genom reformen, men samtidigt 
fanns här politiska begränsningar genom etablissemangets enade front och 
oppositionens splittring. Det största problemet var dock det faktum att flertalet 
potentiella vänsterväljare valde att stanna hemma. Mycket talar för att det som 
delvis kan förklara utmanarnas svårigheter i Skövde handlade om oppositionens 
interna begränsningar, som Tarrow betecknar som en viktig faktor, vilket kan 
förklara bristen på framgångar. Tarrow påpekar att de flesta politiska 
möjligheter är situationsbundna och kan inte i längden kompensera för 
svagheter i fråga om rörelsers inre resurser.807 Det återkommande problemet är 
oförmågan att skapa tolkningsramar för politisk handling kring vilka kollektiva 
identiteter kan skapas. Stadsfullmäktigevalet 1911 demonstrerar med all 
tydlighet detta problem. Spränglistor och namnstrykningar är ett symptom på 
splittring mellan olika fraktioner som hindrar ett samfällt agerande, vilket är 
nödvändigt för att nå politiska framgångar. Oppositionens problem handlade i 
grunden om att skapa en sammanhängande berättelse, en tolkningsram, om vad 
man mobiliserade mot och varför. Visserligen skapade valet 1911 med de nya 
rösträttsreglerna en delvis modifierad tolkningsram som visade på möjligheterna 
att lyckas åstadkomma förändring. Men det viktigaste elementet, ett ledarskap 
som formulerade löfte om framgång och förändring, saknades överhuvudtaget i 
denna berättelse.  

 

Agitationsfrågan och organiseringen    

Den splittring som präglade de frisinnade gav upphov till en organisatorisk 
diskussion i lokalavdelningen. Frågan var hur man skulle skapa inre samling och 
det var i huvudsak två åtgärder som blev aktuella: dels att strama upp 
organisationen och dels att formulera ett slagkraftigt kommunalt program. 
Detta var ett arbete som egentligen inleddes redan 1913, i samband med 
stadsfullmäktigevalet. Då inleddes en organisatorisk diskussion som kom att 
vara i åtskilliga år. Diskussionen handlade om hur man på effektivast sätt kunde 
organisera agitationen. Ett förslag väcktes att staden borde delas in i agitations-
distrikt, vilket var en organisationsstrategi hämtad från nykterhetsrörelsen. 
Styrelsen lade dock fram ett förslag som istället inriktade agitationen mot olika 
grupper i staden. För varje grupp utsågs en ledamot, och man tycks utgå ifrån 
att ledamoten hade ett inflytande inom respektive grupp. Det heter exempelvis 
om Friherre Beck-Friis att denne utsågs som ledamot ”inom sin krets för 
livhusarerna”. På samma sätt utsågs fabrikör Östman som ledamot för 
köpmannakåren, Friberg för nykterhetsvännerna och Dahlén för 
hantverkarna.808 Styrelsens förslag tycktes framför allt utgå ifrån föreningarna 

                                                 
807 Tarrow (2003), s. 77. Tarrow framhåller rörelsers resurser, såväl ideologiska, kulturella som 
organisatoriska. 
808 Protokoll 9/4 1913, Skövde frisinnade valmansförening och lokalavdelning. AI:1. Skaraborgs 
föreningsarkiv, Lidköping. Styrelsesammanträde 22/4 1913, Skövde frisinnade valmansförening och 
lokalavdelning. AI:1. Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping.   
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och de militära institutionerna. Den av föreningen antagna gruppindelningen 
kom dock att skilja sig något åt från styrelsens förslag. Här hade grupperna i 
stället slagits samman till enheter. Här saknas t.ex. särskilda ledamöter för de 
olika yrkeskorporationerna och föreningarna.809 I stället tycks platsen utgöra 
den organiserande grunden för agitationen. Från och med 1916 indelades 
staden i agitationskretsar, baserat på röstlängden.810 Men huruvida det hade 
någon praktisk betydelse är svårt att avgöra. 

   Tarrow har som anförts pekat på att organisationer spelar en viktig roll för 
rörelser. Han pratar i det sammanhanget om att organisation kan betyda väldigt 
olika saker, men i det här sammanhanget talar vi om organisationer i termer av 
sammanlänkande strukturer, som länkar samman ledare och anhängare, center 
med periferi och tillåter koordination och aggregering mellan olika rörelser. I 
den här undersökningen har de tidiga frisinnade partibildningarna analyserats i 
sådana termer. Utgångspunkten i analysen har varit att partiorganisationerna 
skapats för att tillhandahålla sådana länkande strukturer mellan olika föreningar 
och grupperingar. Det har dock visat sig i både Filipstad och i Skövde att de 
frisinnade hade svårigheter att utnyttja den möjlighet som en sådan organisation 
kunde erbjuda. I båda fallen handlade det framför allt om brister i den 
internaliseringsprocess, som Tarrow talat om, där de länkande strukturerna blir 
en del av rörelseorganisationen. I Filipstad föll detta framför allt på 
nykterhetsfrågan som var alltför splittrande, men i Skövde handlade det snarare 
om en oförmåga att skapa en gemensam tolkningsram som kunde ena de 
frisinnade på orten i en gemensam kollektiv identitet. 

   Organiseringen av agitationen var en lösning på problemet och den riktade sig 
framförallt mot grupperingar och organiserade intressen i staden. Det var via de 
nätverk partiorganisationen hade som man hoppades nå ut och vinna 
sympatisörer. Organisationsstrategin har starka drag av elitpartiers former av 
nätverkande, där personliga kontakter och rykte skapade politiska band, snarare 
än program och idéer. Den senare utvecklingen mot att organisera agitationen 
efter vallängden snarare innebar en tydligare markering av masspartikaraktären. 
Det var väljarna i gemen som var viktiga att nå fram till.  

 

Det kommunala programmet 

Lokalavdelningen anordnade regelbundet politiska möten som ett sätt att sprida 
de frisinnade idéerna. Samtidigt stod det dock från 1914 klart att 
lokalavdelningen upplevde ett stort behov av att lokalt väcka intresse för de 

                                                 
809 Gruppindelningen och ledamöter: Frikyrkliga riksdagsman Gullberg, nykterhetskorporationen A w 
Friberg och fanjunkare Bursell, Göta trängkår och husarerna Förvaltare Lewander och sergeant 
Rahlén, Karlstens mekaniska verkstad Ture Östman, Skövde mekaniska verkstad A G Niklasson och 
G T Eriksson, länderierna J L Andersson, övriga områden och järnvägen Lundvall, O Hessel och 
Berggren. Protokoll 29/4 1913, Skövde frisinnade valmansförening och lokalavdelning. AI:1. 
Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping. 
810 Protokoll årsmöte 12/2 1916,Skövde frisinnade valmansförening och lokalavdelning. AI:1. 
Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping. 
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frisinnade idéerna. Av betydelse för detta behov hade med all sannolikhet den 
försvarsstrid som var under uppsegling 1914, där en fientlig kampanj mot de 
frisinnade fördes på nationell nivå. I mars 1914 tillsattes också en kommitté 
som skulle arbeta för bildandet av en frisinnad diskussionsklubb, eller någon 
annan typ av sammanslutning för att främja intresset för de frisinnade idéerna. 
Något resultat blev det dock inte av kommitténs arbete, utan frågan om hur 
man bäst kunde väcka intresse för de frissinnade idéerna var ett återkommande 
diskussionsämne på mötena.811 Det är möjligt att framtagandet av ett 
kommunalt program 1915 var en följd av denna diskussion.  

   Samtidigt hade konkurrensen med socialdemokratin ökat, vilka redan 1902 
hade tagit fram ett kommunalpolitiskt program efter franskt mönster och med 
en strategi som byggde på att det var i lokalpolitiken som partiet hade största 
möjlighet att vinna inflytande. 1911 antog partiet ett nytt kommunalprogram 
som var starkt påverkat av kommunalsocialistiska idéer.812 En möjlighet är att 
den ökade konkurrensen från vänster påverkade framtagandet.  För en sådan 
tolkning talar det faktum att det var i samband med försvarsstriden 1914 som 
socialdemokratin ryckte fram på bred front. Den ökande konkurrensen från 
andra partier, där särskilt Socialdemokraterna förde fram ett tydligt ideologiskt 
alternativ, innebar att det lokala frisinnade programmet måste få en fastare 
form. Den valmansförening som bildades 1903 hade inget kommunalt program 
förutom vad som framgick av stadgarna. Målet var att välja in fullmäktige-
ledamöter som antogs verka för allmänna frisinnade reformer. Några 
redovisningar av politiska övertygelser från stadsfullmäktigekandidaternas sida 
hittar vi inte heller i protokollen. Inte heller ställdes några krav på att föreslagna 
kandidater måste vara anslutna till valmansföreningen eller senare lokal-
avdelningen. Symptomatiskt var att den förste kandidat som uppställdes av 
valmansföreningen och blev invald, F. W. Snäll 1904, inte var medlem i 
valmansföreningen. Det politiska programmet bestod alltså i att bryta det äldre 
etablissemangets makt över stadens styrelse, genom att formalisera de 
tolkningsramar som utarbetats under konfrontationerna. Samtidigt handlade det 
också om att kunna konkurrera med Socialdemokraterna om konkreta och 
praktiska reformer på det kommunala området.  

   När lokalavdelningen bildades 1910 anslöt den sig till Frisinnade 
landsföreningens allmänna program. Programmet som sådant utlovade 
allmänna reformer. Men under åren utformades också i oppositionens 
tolkningsramar lokala reformkrav, där särskilt bostadsbyggandet och 
fattigvården framställdes som negligerade och eftersatta av stadens styrelse. När 
sedan, som redan har diskuterats i kapitlet om Filipstad, den kommunala 
rösträtten kom att aktualiseras, till följd av ett närmande till Socialdemokraterna, 
tycks det som om att ett lokalt arbete sätter i gång för att formulera mer 
konkreta kommunala program. Det kan naturligtvis ha funnits flera olika skäl 
                                                 
811 Protokoll 13/3 1914, protokoll 14/9 1915, Skövde frisinnade valmansförening och lokalavdelning. 
AI:1. Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping. 
812 Karlbom, Rolf, Revolution eller reformer. Studier i SAP:s historia 1889-1902 (Göteborg 1985). 
Ekström von Essen (2003), s. 77ff. 
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till varför arbetet initierades lokalt. I Skövde tyder det mesta på att framtagandet 
av ett kommunalpolitiskt program var en del av själva arbetet med att knyta 
kandidatnomineringarna starkare till partiet. Inför stadsfullmäktigevalet i 
december 1915 beslutades t.ex. att kandidaterna skulle vara skyldiga att ansluta 
sig till ett av föreningen godkänt program. Nu var det inte särskilt radikalt, men 
blotta tanken att tvinga stadsfullmäktigekandidater att vara ansvariga inför 
partiet måste ha upplevts som kontroversiellt för många. Programmet var heller 
inte särskilt radikalt, förutom att ansluta sig till Frisinnade landsföreningens 
program och aktivt delta i föreningens arbete, skulle kandidaten på lämpligt sätt 
motverka försäljningen av alkoholhaltiga drycker i staden. Stadsfullmäktige-
kandidaten måste också lova att då frågor av större vikt förelåg, framlägga dem 
inom föreningen och redogöra för den egna ståndpunkten i frågan.813 Av de 
nämnda punkterna torde dock den sistnämnda vara mest kontroversiell. Men 
det är en tydlig markering om att programmet var mer inriktat på att stärka den 
inre organisationen än att ge tydliga besked om partiets uppfattningar om 
åtgärder för stadens bästa. 

   Inför de första allmänna valen 1919 föreslogs ett nytt kommunalt program.814 
Styrelsen fick i uppdrag att utarbeta ett mer detaljerat förslag på 
kommunalpolitiskt program. I detta förslag upptas bostadsfrågan som första 
punkt. Här föreslogs att bostadsbyggande ska uppmuntras genom att stadens 
byggnadsnämnd skulle upplåta billiga tomter och kreditförmedling till 
bostadsföreningar och enskilda som vill bygga lägenheter. Fattigvården behövde 
förbättras, framför allt genom tidsenligare lokaler. Stadens gator, gångbanor och 
vägar krävde en snar förbättring. Staden borde upplåta lämpliga områden till 
inrättandet av koloniträdgårdar. Nykterheten i staden skulle understödjas genom att 
inga nya serveringstillstånd beviljades och antalet på sikt minska samt genom 
stöd till verklig upplysningsverksamhet i nykterhetsfrågan. Folkupplysningen 
skulle stärkas genom tillgodoseendet av nödvändiga skollokaler samt olika 
förmåner för lärarkåren som bidrog till att tillföra staden goda lärarkrafter. 
Tidsenliga löner till alla stadens anställda. Inrättandet av ett tidsenligt brandväsende. 
Klok sparsamhet i stadsförvaltningen vid genomförandet av fattade beslut och avslag 
för utgifter till sådana improduktiva förslag som inte var för allmännyttigt 
ändamål.815 Styrelsens förslag på kommunalpolitiskt program godkändes den 14 
februari. Pastorn och riksdagsmannen Gullberg menade dock på ett 
sammanträde en vecka senare att man i stället borde gå fram med ett mindre 
detaljerat program, med endast två punkter: nytt fattighem och stadens 
                                                 
813 Styrelsesammanträde den 5/11 1915, Skövde frisinnade valmansförenings och lokalavdelnings 
styrelse. A2:1. Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping. Protokoll 23/11 1915, Skövde frisinnade 
valmansförening och lokalavdelning. AI:1. Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping. Landsföreningen 
skickar också ut en skrivelse i oktober 1916, där man förordar lämpligheten av ett gemensamt 
kommunalpolitiskt program. Ett sådant ska också föreslås enligt protokollet, men det verkar som att 
det 1915 beslutade programmet får gälla. Styrelsemöte 16/10 1916, styrelsemöte 10/11 1916, 
Skövde frisinnade valmansförenings och lokalavdelnings styrelse. A2:1. Skaraborgs föreningsarkiv, 
Lidköping.  
814 Protokoll den 7/2 1919, Skövde frisinnade valmansförening och lokalavdelning. AI:1. Skaraborgs 
föreningsarkiv, Lidköping.  
815 Styrelsemöte den 11/2 1919, Skövde frisinnade valmansförenings och lokalavdelnings styrelse. 
A2:1. Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping. 
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torrläggning. Föreningen fann dock det förut antagna programmet 
tillfredsställande.816 Med ingången till det demokratiska tidevarvet ställdes krav 
på konkret utformade kommunala program. Därmed hade man redan 1919 lagt 
grunden till det som senare har betecknats som en viktig markör för 
kommunernas politisering, nämligen ett kommunalt politiskt program.  

  

Summering 

Det är tydligt att rösträttsreformen inte innebar det genombrott för 
oppositionen som det hade förväntats. De politiska möjligheterna fanns där 
men det är uppenbart att de frisinnade och deras allierade inte lyckades 
mobilisera inför stadsfullmäktigevalen. De nya väljare som tillkommit efter 
reformen 1909 stannade hemma. De representanter som ändå valdes in blev det 
genom Köpmannaföreningens försorg snarare än som ett resultat av 
oppositionens mobilisering. De frisinnade och oppositionen i Skövde mötte ett 
flertal begränsningar som kraftigt påverkade möjligheterna att mobilsera. En 
viktig faktor var den påfallande enighet som präglade eliterna i staden. Genom 
stadens ledande tidning kunde den styrande eliten också formulera slagkraftiga 
tolkningsramar som skapade splittring bland de möjliga opponenterna. Skövde 
demonstrerar med all tydlighet hur viktigt det är att inte enbart fokusera på de 
institutionella möjligheterna, såsom formell rösträtt, eftersom de spelar mindre 
roll för utmanare till makten om de inre resurserna, som är så avgörande för 
framgångsrik mobilisering, saknas. 

   Misslyckandet med att skapa en slagkraftig oppositionell tolkningsram fick 
också konsekvenser för bildandet av den frisinnade valmansföreningen. Den 
var en lösning på problemet med att organisera och koordinera det kollektiva 
handlandet, men i avsaknad av effektiva tolkningsramar och bristande kollektiv 
identitet, lyckades ledarna aldrig skapa den organisation som behövdes för att 
länka samman olika potentiellt oppositionella grupperingar. Misslyckade 
mobiliseringar som gång efter annan demonstrerade den styrande elitens styrka 
och oppositionens svaghet. Detta innebar att mobiliseringsstrukturerna smälte 
samman. Den lokalavdelning av Frisinnade landsföreningen som senare uppstår 
har till en början vind i seglen. Men liksom tidigare är det eliternas 
sammanhållning i valen som begränsar möjligheterna att framgångsrikt 
mobilisera väljare. Den moderata valmansföreningens agerande mot arbetare-
föreningen och hantverksföreningen visade också på en aggressiv vilja att 
motverka varje försök att skapa koalitioner från de frisinnades sida. Följden 
blev att det frisinnade ledarskapet saknade sammanlänkande strukturer och 
kontroll över det politiskt kollektiva handlandet. Partierna kom därför i Skövde 
att i mycket behålla sina drag av elitpartier, där personliga kontakter och 
informella förhandlingar spelade en mycket större roll än program och idéer. 

                                                 
816Protokoll den 14/2, 21/2 1919, Skövde frisinnade valmansförening och lokalavdelning i Skövde. 
AI:1. Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping.   
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De frisinnade inför demokratins genombrott 

 

Mot en politiserad syn på kommunen 

Perioden mellan 1911 och 1917 kan karaktäriseras som rikspartiernas tid i 
Skövdepolitiken. Under den här perioden deltar alla rikspartiernas lokal-
avdelningar i stadsfullmäktigevalen. Det lokala föreningslivets politiska 
aktiviteter avtar, men försvinner inte helt. Samtidigt framgår det att detta var en 
process som aktörerna hade ambivalenta känslor inför. Det är inte enbart 
högern, som av tradition avvisat uppfattningen om den kommunala sfären som 
”politisk”, i den meningen att den tillhörde den privata snarare än den offentliga 
sfären, som vidhöll den uppfattningen. Samtidigt som de politiska aktörerna 
betonade önskemålet att minimera partipolitiseringen av kommunalpolitiken, så 
politiserade man genom vad som hade åstadkommits i stadsfullmäktige. Här 
dominerade särskilt föga förvånande ekonomiska frågor: 

 

  Tabell 7: Antalet voteringar efter ärendetyp i Sk övde stadsfullmäktige 1900-1916.  

År Ärendetyper Total
t  

 

 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

Val Ekonomi Infrastruktur Sociala 
frågor 

Skolfrågor Kultur 
& fritid 

Övrigt  
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    0 
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       0 
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       0 

      0 

      0 

      0 
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      0 

      0 

      0 

      0 

      0 

      0 

      0 

      0 

      0 

      0 

      0 

      0 

      1 

Totalt    1            15                     4                        9                    0                     0                1          29 

  Källa: Stadsfullmäktige i Skövdes protokoll 1900-1916. 

När det gäller voteringar i ekonomiska frågor så dominerar jordinköp och 
skatter och avgifter. Den andra stora ärendetypen var sociala frågor och här 
dominerade utskänkningsfrågan. Symptomatiskt får det nog anses vara att 
stadsfullmäktige voterade för avslag när det gällde att bidra med 200 kronor till 
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en nykterhetskurs.817 Det mest slående är dock det låga antal voteringar som 
ägde rum. I Skövde voterades det enbart vid 29 tillfällen under en 16 års period. 
Jämför man med Filipstad under samma period, så voterades det där 58 gånger. 
Det säger något om konfliktnivån och vi kommer att återkomma till den här 
frågan i ett senare sammanhang. 

   Tidningsdebatten i Skövde handlade väldigt mycket om att stadsfullmäktiges 
handlingar strävade efter elitens bästa eller om ”stadens bästa” innefattade 
bredare folklager. Om man utgår från den här undersökningens politikbegrepp, 
där politik handlar om den legitima fördelningen av olika värden i ett givet 
samhälle, råder det inga tvivel om att de politiska motsättningarna i Skövde 
handlade om var den förda politikens legitimitet. De båda konkurrerande 
tolkningsramar som ställdes mot varandra betonade å ena sida det illegitima i 
stadsfullmäktiges ageranden, genom att resultatet enbart gagnade vissa 
ekonomiska intressen på det stora flertalets bekostnad. Utgifterna till följd av 
bl.a. stadens satsningar på förläggandet av regementen till staden ställdes mot 
innevånarnas behov av bostäder och fattigvård. Å andra sidan försvarades 
stadsfullmäktiges handlingar som legitima eftersom satsningarna hade inneburit 
nya skatteintäkter och att handeln och hantverket på orten gynnats genom t.ex. 
de militära etableringarna. Även om diskursen kring lokalpolitiken visar att det 
blivit nödvändigt att offentligt redovisa stadsfullmäktiges handlingar och 
motivera dem för medborgarna, så innebar detta inte att partier var självklara.        

   Av tradition hade högern värnat ett traditionellt korporativistiskt ideal som 
förespråkade representation av olika intressen och grupper i stadens styrelse, 
samtidigt som stadsfullmäktige skulle befolkas av erfarna och självständiga män. 
Det här var också ett ideal som fanns bland den dåtida vänstern, inte minst 
bland liberaler, men även bland socialdemokrater.818 Ett sådant ideal står 
naturligtvis i skarp kontrast mot det ideal som förknippades med den nationella 
politiken i riksdagen. Forskare har därför hävdat att det man har benämnt som 
det kommunala samlingsstyret, där olika grupper och intressen representeras 
och konsensus eftersträvas, har varit ett utmärkande drag när det gäller 
kommunalpolitiken.819 För partierna har gemensamma vallistor varit en annan 
konsekvens av denna kommunala sedvänja.820 Mot bakgrund av de kunskaper 
som vi har om den s.k. samlingsrörelsen i Filipstad menar jag dock att det finns 
skäl att ifrågasätta den bilden. Jag kommer i det följande att visa, trots vad 
litteraturen i allmänhet hävdar, att kommunala samlingsrörelser i sig kan vara ett 

                                                 
817 Stadsfullmäktige i Skövdes protokoll 15/10 1913. Året efter togs frågan åter upp i stadsfullmäktige 
men då ingen ledamot tog upp den som motion lades den till handlingarna. Stadsfullmäktige i 
Skövdes protokoll 21/9 1914. 
818 Om liberala ambivalenser se t.ex. Åberg (2011), s. 123f. Östberg (1996), kap. 5. Se även von 
Essen (2003), s. 207ff, 232ff, som menar att man inom SAP tvingades ”uppfostra” kommunalmännen 
som i många stycken höll fast vid uppfattningar och metoder ända in på 1940-talet. 
819 Förutom den litteratur som nämns i noten ovan, så kan också Aronsson (2001), (2002) nämnas 
som exempel där denna särskilda ”kommunala sedvänja” framhålls. Erik Wångmar har undersökt 
varför styrelseformer har förändrats. Han menar att övergången från samlingsstyre till olika former av 
majoritetsmarkeringar hängde samman med kommunreformerna 1952 och 1971-1974. Wångmar 
(2006), s. 136f, 154, 258-260.   
820 T.ex. Nydahl (2010), s. 190ff. 
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resultat av en stark politisk polarisering i lokalpolitiken och ett resultat av 
politisering. Ett sådant samband har tidigare påvisats för Filipstad, där särskilt 
nykterhetsfrågan, men i förlängningen också de frisinnades starka vänster-
hållning, gav upphov till en motreaktion bland mer moderata frisinnade. Att 
motsättningarna i Skövde varit stora genom åren har framgått. Det har funnits 
en opposition, om än splittrad, under hela den period som stått i förgrunden för 
den här undersökningen. Det som har karaktäriserat Skövde hittills är den 
ovanligt enade och politiskt förfarna styrande elit som styrde staden och 
behärskade valen genom sina organisationer. Situationen kan illustrerats i 
termer av att stadens etablissemang sluter upp mot en gryende motoffentlighet, 
för att tala med Jürgen Habermas.821 Det är uppenbart att det är det gamla 
styrets enighet som är oppositionens största problem; det är den som lägger 
band på de politiska möjligheterna och tillfällena. Samtidigt innebar denna 
enighet på ytan, att ett missnöje med rådande förhållanden kokade under ytan. 
Med tiden skapade det också sprickor inom etablissemanget. Bland stadens 
maktägande skikt uppstår en opposition som försöker utmana det rådande 
styret. Nya politiska möjligheter och tillfällen öppnar sig för oppositionen, och i 
synnerhet de frisinnade. 

 

Läget inför demokratiseringen 

 

I det följande kommer analysen att frångå det kronologiska upplägg som hittills 
styrt framställningen. Skälet till detta är att nya aktörer kommer att träda fram 
och konkurrera med de redan etablerade partierna och tolkningsramarna. 
Analysen ska i första hand kasta ljus över de partipolitiska utmaningar som de 
redan etablerade partierna ställdes inför och hur de bemötte och hanterade 
utmaningarna. I det följande beskrivs kortfattat den nationella och lokala 
kontexten och sedan följer analysen. 

   1917 var ett oroligt år till följd av världskriget och ökade krav på 
demokratisering. 1917 tillträdde en koalitionsregering med liberaler och 
Socialdemokrater, ledd av Nils Edén, som kom att genomföra flera viktiga 
reformer. De oroligheter som präglade landet under 1917 var också märkbara i 
Skövde och spädde på ett redan rådande missnöje. Ett återkommande tema i 
missnöjesyttringarna mot stadens styrelse har varit de ekonomiska åtaganden 
som staden genom årtiondena tagit på sig. Vad det handlade om var att det 
lånades stora summor pengar för diverse investeringar, såsom aktietecknande i 
järnvägsbolag och anpassningar för etablerandet av militära regementen, 
samtidigt som man gav generösa lån till vattenkuranstalten och hotellbolaget. 
Detta ställde oppositionen i relation till en påstått eftersatt fattigvård och andra 
sociala frågor av betydelse för staden och dess utveckling. Inte minst 
bostadsbyggandet var en aktuell fråga i den växande staden. Första världskrigets 

                                                 
821 Habermas (2003).  
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dyrtid ökade självfallet missnöjet. Även bland de militära förbanden i staden 
utbröt oroligheter i form av matstrejker bland soldaterna 1917.822 Det finns 
dock inga uppgifter om att några större hungerdemonstrationer skulle ha ägt 
rum i Skövde. Analysen av händelserna i Filipstad visade att den nationella 
politiken i hög grad kom att påverka också lokalpolitiken. Så var också fallet i 
Skövde men här kom följderna att få en något annan karaktär. Men också här 
spelade ortstidningarna en nyckelroll.  

   Som tidigare omnämnts hade tidningen Billingen 1915 bytt namn till 
Skaraborgs-tidningen, vilket var en konsekvens av att tidningen köpts upp av ett 
bolag med officeren och friherren G. A. Klingspor i spetsen. Tidningen kom att 
ledas av C. A. Ahnwall, som snart också tog över redaktörskapet.823 Tidningen 
var sedan länge oppositionens organ och gick med ägarbytet hårt mot de 
rådande förhållandena i staden, genom att tala om att en aristokratisk anda i 
stadens styrelse gett upphov till ett storhetsvansinne som gått ut över samhällets 
breda lager. Det är en färgstark och slagkraftig tolkningsram som förs fram i 
tidningens spalter och som utnyttjar etablerade symboler för att mobilisera. 
Kulmen nås 1917 och utgör grunden för den samlingsrörelse som försöker ena 
stadens opposition mot den gamla regimens män.  

   Oppositionens mål var, som Skaraborgs-tidningen formulerade det, att skapa en 
demokratisk ledning som lyssnar och tar upp önskningar från samhället till 
objektiv prövning. ”Vad det närmast gäller är att välja män, som icke låter sig 
absorberas.”824 Med andra ord siktade man in sig på obenägenheten att vilja 
kritisera och byta ut stadsfullmäktigeledamöter men också obenägenheten att 
skapa konflikter i stadsfullmäktige. Antalet voteringar var, som vi minns mycket 
lågt, i jämförelse med Filipstad (tabell 7). Den tolkningsram Skaraborgs-tidningen 
tillhandahöll är ganska traditionell och väl inarbetad. Den har sina paralleller i 
1880- och 90-talens omsättningsdiskurs, men en viktig skillnad här var att 
medan den tidigare främst hävdade rättviseargument så byggde den senare mer 
på rationella politiska och ekonomiska argument. Denna transformering av 
tolkningsramen hade dels sin grund i det nya ägarskapet, men initierades också 
av att nya politiska möjligheter och tillfällen öppnat sig, där inflytelserika 
allierade signalerade avhopp till oppositionen.  

 

Skaraborgs-tidningen och frågan om stadens ”anda” 

Det är kring missnöjet mot rådande förhållanden i stadens styrelse som 
oppositionen försöker ena det s.k. småfolket. Samtidigt har det framgått att 
stadens oppositionella hade problem med att mobilisera sina väljare. I en 
diskussion om valet 1911 påstods att obenägenheten hos de mindre röstägarna 
att inbetala sin kommunala skatt, och därmed erhålla sin rösträtt, var 

                                                 
822 Andrӕ (1998), tab. 6 s. 85. 
823 Odén Andersson (1999), s. 145-146. 
824 ”Den kommunala politikens omläggning”, Skaraborgs-tidningen 17/11 1917. 
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grundorsaken till vänsterns bristande framgångar.825 Samtidigt innebar den 
oppositionella pressens analyser av nederlagen att djupare strukturer hamnade i 
fokus. I två belysande artiklar i november 1917 analyserades orsakerna till 
missförhållandena i staden. I artikeln ”På vilsen stråt” ville tidningen syna i 
sömmarna den princip som styrde stadens skötsel. Enligt artikelförfattaren var 
denna princip aristokratisk och stadens utveckling leddes också i en sådan 
riktning:  

Regementsförläggningen hit och Skövdes förvandling till en utpräglad militärstad äro starka uttryck 
för kommunalförvaltningens aristokratiska karaktär, och de energiska försöken att få länets 
hushållningssällskap inom Skövde hank och stör peka i samma riktning. För vår nuvarande 
landshövdingepalats [sic!], som det mest eftersträvansvärda av allt, och man skådar i andan hela 
länsstyrelsen hålla sitt intåg i Skövde stad.826 

Något som troligen stack i ögonen var att den kommitté som stadsfullmäktiges 
majoritet tillsatt för att förhandla om Hushållningssällskapets förläggande till 
staden, fått igenom en höjning av stadens anslag från 80 000 kronor till 200 000 
kronor.827 Mot förslaget reserverade sig dock A. W. Friberg och Gustaf 
Larsson. Man kunde därför förvänta sig liknande handlingar i framtiden. 
Artikelförfattaren såg den aristokratiska principen som en del av lokal-
patriotismen och drömmen om en ”stor” stad. Det ansågs vara en följd av 
konkurrensen mellan Skövde och Skara om att till sin stad få så många 
institutioner tillhörande stat och landsting som möjligt. Det hela ansågs som 
osunt och staten borde förhindra en sådan konkurrens, eftersom det förgiftat 
det kommunala livet i landet: ”Ett allt för intimt samröre av statsintressen och 
kommunala intressen är rent av skadligt – och det inte minst för staten.”828 I en 
följande artikel, ”Den kommunala politikens omläggning”, utvecklas 
resonemanget. Den aristokratiska andan hos stadens styrande hade inneburit att 
industrins utveckling motarbetades. En växande industribefolkning var något 
som den förda kommunalpolitiken såg som allt annat än önskvärt. Artikel-
författaren framhåller att resonemanget om den aristokratiska andan handlade 
om kommunalpolitikens syfte och inte dess ursprung och källa. Det är i den 
meningen man också ska förstå tidningens plädering för vad man kallar en 
”demokratisk kommunalpolitik”: ”Det förhåller sig här i Skövde så, att de breda 
folklagren, ’de små i samhället’, icke veta av någon nämnvärd omsorg från den 
kommunala ledningens sida.” De styrande hade fullständigt fokuserat på staden, 
deklarerades det, men glömt människorna. Fattigvården lyftes fram som ett 
exempel på detta, där en djupt antidemokratisk och självtillräcklig kommunal 
ledning envist vägrade se saker och ting ur allmänhetens synpunkt.829 Den 
viktigaste måltavlan i Skaraborgs-tidningens kampanj för förändring av stads-

                                                 
825 Det handlar inta bara om de minsta röstägarna, utan de med större röstetal, 5-20 röster och fler, 
som utpekas som de stora valskolkarna. Anledningen ska vara bekvämlighet, där man låter skatten 
hellre dras på arbetsgivarkontoret än att man bevistar uppbördsstämman. Billingen 8/12 1911.  
826 Skaraborgs-tidningen 3/11 1917. 
827 Kommittén bestod av A Wetterberg, T Egnell, E Uggla, A Lindgren, Friberg samt G Larsson. Alla 
utom Friberg och Larsson var högermän. Kommitterades utlåtande beträffande ifrågasatt erbjudande 
till Hushållningssällskapet 14/4 1917, Bihang till Sköfde stadsfullmäktiges handlingar, nr 19 1917.  
828 Skaraborgs-tidningen 3/11 1917. 
829 Skaraborgs-tidningen 17/11 1917. 
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styrelsen var det påstådda enmannavälde under Erik Uggla som påstods inte ens 
ta hänsyn till allmänhet eller stadsfullmäktige.  

   De båda anförda artiklarna ska ses i sitt sammanhang som ingående i 
förberedelserna inför stadsfullmäktigevalet 1917. Det valmöte som anordnades 
av moderata valmansföreningen uppsatte samtliga avgående fullmäktige-
ledamöter. Att mötet enbart samlade ett trettiotal deltagare sågs av Skaraborgs-
tidningen som ett tecken på det missnöje som fanns mot den rådande 
”kommunala regimen”. Samtidigt underströk man att missnöjet inte hade något 
med politiken eller partistämningar att göra, eftersom kommunala val ju var 
opolitiska. I stället hävdade tidningen att missnöjet handlade om en persons 
despotiska maktutövning: ”Det är det rent kommunala missnöjet, som 
förorsakade tomheten på måndagsmötet och som förtunnat fylkingen kring den 
despotiskt bjudande chefens person.” Den moderata listans uppställande av 
generalmajor Nordenskjöld, direktör Egnell och fabrikör Lundstedt upp-
skattades, men övriga avfärdades som ”jaherrar” och utan intresse för 
samhällets angelägenheter. Tidningen ansåg att det var uppseendeväckande att 
man vågade utmana den allmänna opinionen på detta sätt.830 Samtidigt framhöll 
man att förklaringen vilade på det skräckvälde som en person utövat och 
genom skrämseltaktik:  

En enda person som skaffat sig ordförandeskap eller medlemskap i en hel mängd offentliga och 
privata styrelser och nämnder, har därigenom kunnat gripa om samhället med en hand av järn. 
Trakasserandet av politiska eller kommunalpolitiska motståndare har formligen satts i system.831   

Det är major Erik Uggla som utpekas som kommunal diktator. Genom framför 
allt sitt ordförandeskap i drätselkammaren hade han styrt staden efter eget 
tycke. Det hade omtalats ett missnöje med hur staden hanterat sociala frågor. 
Att Uggla, som drätselkammarens ordförande, därtill låtit sparka flera av staden 
anställda arbetare hade också väckt ont blod. Det är ett exempel som tidningen 
lyfter fram och som hans anhängare möjligtvis ser som ett tecken på hans 
sparsamhetssinne, heter det. Det är dock Ugglas person man siktar in sig på. 
Han hade gjort sig omistlig men på bekostnad av andras duglighet, hävdade 
man.  I centrum för tolkningsramen stod nu kommunal despotism, snarare än 
de makthavande och högern. Målet var att möjliggöra ett närmande till 
missnöjda moderata i staden. 

 

Samling mot vanstyre och despoti 

Skaraborgs-tidningen annonserade den 20 november ett upprop till frisinnade 
valmän och andra som önskade samarbeta politiskt för att åstadkomma 
förändring i staden.832 Några dagar senare annonserade Skaraborgs-tidningen att 
ett öppet möte skulle hållas på hotell Billingen, där alla som ”önska verka för 

                                                 
830 Skaraborgs-tidningen 20/11 1917, 22/11 1917. 
831 ”Upp till borgerlig samling”, Skaraborgs-tidningen 22/11 1917. 
832 Skaraborgs-tidningen 20/11 1917. 
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självständighet i behandlingen av kommunala angelägenheter samt [ville] 
avlägsna den politiska partikampen ur det kommunala livet, dit den ej hör”, var 
välkomna. Tidningen agerade med andra ord som politisk organisatör för 
samlingstanken. Också de frisinnades valmöte, som redovisas i ett annat 
sammanhang, påstods ha varit fåtaligt besökt med endast ett femtiotal 
närvarade. Det är värt att dröja något vid tidningens framställning av mötet. 
Huvudpunkten hade varit tidningens förslag om borgerlig samling. Förvaltare 
Lewander ska ha varit en tillskyndare, som menade att medborgarna nu måste 
”bryta den verkställande maktens [drätselkammarens, d.v.s. Ugglas] nuvarande 
tryck på den beslutande makten [stadsfullmäktige]”. Läroverksadjunkten 
Johnsson som företrädde de moderata på mötet och mötets ordförande A. W. 
Friberg ska ha anslutit sig. På mötet fanns även representanter för Social-
demokraterna som talade emot samlingstanken. De ska ha anklagat de 
frisinnade för att svika den samverkan som fanns mellan partierna, man bildade 
ju t.ex. regering tillsammans. För Skaraborgs-tidningen var Socialdemokraternas 
medverkan i samlingen utesluten. Men bland de frisinnade rådde det dock 
oenighet, påpekade tidningen. En fraktion, ”som socialt står arbetarna nära” 
röstade emot samlingstanken. De skulle ha ryckts med av Socialdemokraternas 
kraft, hävdar artikeln.833 Tidningen får valmötet att låta som en framgång för 
samlingstanken, men i verkligheten var det ett svårt bakslag. I själva verket 
röstade majoriteten av de frisinnade mot samverkansförslaget och efter dessa 
förhandlingar ställde den frisinnade lokalavdelningen upp en egen vallista, som 
också återfinns i tidningen.834  

   Samlingsmötet på hotell Billingen kom att ledas av läroverksadjunkt 
Johnsson, som framhöll för de drygt 250 åhörarna, det orimliga i att 
kommunala val skulle ske efter politiska partilinjer. Endast en borgerlig samling 
kunde förhindra att man fick in ”nollor” i kommunalpolitiken. Av det skälet 
menade också Skaraborgs-tidningen senare, i en polemik med Vestgöta 
Korrespondenten, borde också den moderata vallistan kasseras dels eftersom den 
var politisk och dels eftersom återval av avgående fullmäktigeledamöter, ”dessa 
kompletta nollor”, enbart befäste en maktlysten drätselkammarordförandes 
despotism.835 Skaraborgs-tidningen lanserade den borgerliga samlingens lista 
onsdagen den 29 november. Den toppades av Klingspor och häradshövding 
Oscar Nyman, vilka båda var helt nya namn i Skövdes kommunala 
sammanhang. Därnäst följde två frisinnade, grosshandlanden Goldensohn och 
handlanden Mauritz Larsson, vilka båda fronderat i lokalavdelningen för den 
borgerliga samlingen. Förutom helt nya namn fanns även två kandidater 
uppsatta på listan, vilka tillhörde den moderata valmansföreningen: Karl 
Magnusson och K. G. Karlsson.836 Trots hävdandet av det kommunala livets 
opolitiska natur, hade samlingstankens män uppenbarligen misstolkat hela 
situationen. De följande dagarna följer nämligen ett flertal avsägelser men också 
                                                 
833 ”Den borgerliga samlingen”, Skaraborgs-tidningen 24/11 1917, ”Situationen klar”, Skaraborgs-
tidningen 27/11 1917. 
834 ”Det liberala mötet”, Skaraborgs-tidiningen 27/11 1917.  
835 ”Svaga men oblyga försök av den gamla regimen”, Skaraborgs-tidningen 1/12 1917. 
836 Skaraborgs-tidningen 29/11 1917. 
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avståndstaganden, särskilt bland de moderata namn som var upptagna på 
listan.837 Samtidigt innebar dock samlingsmännens agerande att andra 
grupperingar tog tillfället i akt.  

   Skaraborgs läns annonsblad lät snarast annonsera en ny vallista, som tillkommit 
för att bättre bevaka köpmännens intressen, uppgavs det. Det omtalades också 
att det funnits tankar på en särskild lantmannalista med namn som Karl 
Magnusson, W. Dyrssen och Claus Persson, men som skulle bibehålla den 
moderata partibeteckningen, ”Den borgerliga listan”.838 Tidningen ansåg att 
många säkert också skulle välja en sådan lista, på grund av det missnöje som 
fanns med den moderata, samtidigt som man inte ville välja den borgerliga 
samlingens.839 Den lantmannalista som lanserades är intressant eftersom den 
upptar namn som var framträdande i den gamla landskommunen. Första namn 
var riksdagsman Karl Magnusson, som också stod som kandidat för den 
borgerliga samlingen och sedan invaldes i stadsfullmäktige för listan, 
tillsammans med friherre Klingspor. Det var många i den gamla lands-
kommunen som var missnöjda med inkorporeringen och representationen 
bland partierna i samband med stadsfullmäktigevale.t. Onekligen fanns det ett 
missnöje med förhållandena i staden, även bland moderata. Men såväl 
partipiska som politiska begränsningar gjorde det omöjligt att åstadkomma den 
samverkan många grupperingar ändå eftersträvade.  

   Den borgerliga samlingslistan, som inte ska sammanblandas med den 
officiella moderata vallistan ”Den borgerliga listan”, fick ändå framgångar i 
stadsfullmäktigevalet. Samlingslistan fick därmed in två av sina kandidater, 
liksom de frisinnade och Socialdemokraterna. Högern fick å sin sida åtta och 
vänstersocialisterna en plats. På flera sätt kan man säga att valet var en triumf 
för den opposition som formerats endast ett par veckor före stadsfullmäktige-
valet. Samtidigt var reaktionen på väg. Den borgerliga samlingens framgångar 
tonades efter valet ned i Vestgöta Korrespondenten. Redaktör Sandblom påstod att 
han vidtalat en av de nyvalda som lär ha sagt att allt ska vara vid det gamla.840 
Utmaningen framställdes därmed som ett komplett misslyckande. Det nu 
moderata Skaraborgs läns annonsblad var inte lika tydligt fientliga i sina uttalanden 
mot den borgerliga samlingen. Men samtidigt kommenterade tidningen nyheten 
om att den borgerliga samlingslistan fått två platser och att man lyckats alldeles 
utmärkt med att ge socialisterna en plats på de borgerligas bekostnad.841 I sina 
reflektioner över valet hävdade Skaraborgs-tidningen i triumf att det endast var i 
Skövde som den egentliga samlingstanken, vilken väckts på flera håll i landet, 

                                                 
837 Bankdirektör A Lindgren och K. G. Karlsson tar avstånd emedan de står upptagna på den 
moderata listan. Kapten Lagerberg och Ellen palm, frisinnad, undanbad sig val överhuvudtaget. 
”Från allmänheten”, Skaraborgs-tidningen 1/12 1917. Särskilt Lindgrens och Karlssons avsägelser 
bemöts av tidningen i starka ordalag. Överhuvudtaget angrips högern mycket fränt! Se Skaraborgs-
tidningen 4/12 1917. 
838 Notera att det hör är fråga om namn hemmahörande i den gamla landskommunen. Se vidare 
nedan om inkorporeringen av landskommunen 1914 och dess konsekvenser. 
839 ”Stadsfullmäktigevalet”, Skaraborgs läns annonsblad 4/12 1917. 
840 Denna lilla anekdot har sitt upphov i att bl.a. Göteborgs Handels och Sjöfartstidning omtalat det 
”kommunala jordskredet” i Skövde. Vestgöta Korrespondenten 12/12 1917. 
841 ”Staden och länet”, Skaraborgs läns annonsblad 11/12 1917. 
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faktiskt hade fått resultat. I sin summering återkommer tidningen till att 
partistrider inte hör hemma i det kommunala livet. Det är heller ingen 
nödvändighet till följd av det proportionella valsättet. Intressantast är dock 
diskussionen om varför just högern har blivit samlingstankens främsta 
motståndare. Anledningen ser man i att yttersta högern, de så kallade ”ultras”, 
liksom socialisterna, bildar ett klassparti. Det är privata intressen som styr, även 
i rikspolitiken, menar man. Privatintressen medför maktintressen, vilket varit 
fallet i Skövde. Sålunda hotades kommunens sanna intresse och ett verkligt 
lokalt självstyre från två håll, från yttersta vänstern och yttersta högern. Båda 
ansågs vara hårdnackade fiender till varje kommunal samlingstanke, som tar 
kommunens, det helas, väl i sikte.842  

 

Reaktioner på samlingstanken 

Stadens dominerande högerorgan, Vestgöta Korrespondenten, var länge tyst inför 
utmaningen. Relativt kort refererar man dock till läroverksadjunkt Johnssons, 
som företrädde de moderata på samlingsmötet, anförande på de liberalas 
valmöte. Tidningen ägnar det mesta utrymmet åt att förlöjliga Johnsson, som 
utmålas i ett par satiriska artiklar som en personlighet vilken endast står 
Napoleon efter. Johnsson framställs ha fått en släng av storhetsvansinne, men 
som efter att ha avvisats av de moderata nu försökte vinna gehör bland de 
frisinnade. Skaraborgs-tidningen ger honom givetvis utrymme i sina spalter, 
eftersom det är missnöje man lever av enligt Vestgöta Korrespondenten. Satiren 
över Johnsson skulle förklara missnöjet och avväpna det genom att hänvisa till 
att det handlar om en person som är ute i sina egna ärenden. Den andra artikeln 
om Johnson, eller ”Yonson” som han här heter, är av mer politisk karaktär. 
Vestgöta Korrespondenten visar här att samlingslistans huvudnamn, Klingspor och 
Nyman, egentligen var frisinnade. Fokus ligger dock på Johnson och dennes 
försök att genom andra söka nå maktens korridorer i stadshuset.843  

   Tidningen erinrar om att samlingstanken knappast var ny. I valet 1911 hade 
de moderata verkat för en borgerlig samling, vilket misslyckades. Tidningen 
hävdar att om den tanke ”visat sig omöjlig att realisera innan ännu 
partipolitiken genomsyrat alla valintresserade, torde den näppeligen kunna verka 
mer samlande nu”, särskilt inte då de ”egentliga partierna” redan tagit 
ståndpunkt till saken. I stället var syftet alltså ett annat och det påstås vara att få 
löjtnanten och friherren Klingspor och häradshövding Nyman invalda, 
deklarerar artikelförfattaren.844  Skaraborgs läns annonsblad påpekar å sin sida det 
okloka i att attackera Uggla, eftersom han inte stod för omval. I stället siktar 
man in sig på de avgående, men utan att påtala om de var enväldets män eller 
inte. Attacken anses därför av tidningen vara ett slag i luften eller i värsta fall en 
spricka i den borgerliga samling man påstår att man eftersträvar. Att man 

                                                 
842 Skaraborgs-tidningen 1/12 1917. 
843 Vestgöta Korrespondenten 26/11 1917, 28/11 1917, 3/12 1917. 
844 Vestgöta Korrespondenten 30/11 1917. 
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uppsatt bankdirektör Lindgren, K. G. Karlsson och A. Sandberg anses vara ren 
partitaktik, de skulle endast fungera som lockbeten. I övrigt beklagas det att 
man inte valt att samverka med högern, vilket skulle innebära en verklig 
borgerlig samling. Rådet tidningen ger valmännen är att tänka sig för två gånger 
innan man byter ut det gamla beprövade mot det oprövade nya.845  

 

Den frisinnade lokalavdelningen och samlingstanken 

Den frisinnade Skaraborgs-tidningen föreslog i sitt upprop till borgerlig samling att 
den frisinnade lokalavdelningen inte skulle utse några kandidater på sitt 
utannonserade möte. I stället borde man besluta om samverkan med andra 
borgerliga element i staden och utse en kommitté för detta. Tillsammans med 
moderata valmän borde man sedan bilda en borgerlig valkommitté och anordna 
ett valmöte. Tidningen hade med andra ord ett program och en strategi för att 
skapa en borgerlig samverkan mot den styrande eliten. Mottagandet vållade 
dock delade meningar inom lokalavdelningen.  

   Den främste förespråkaren för en samling var, enligt lokalavdelningens 
protokoll från mötet, sekreteraren Lewander som ville se ett samarbete med 
andra vänsterelement, inklusive moderata. Trots viss tvehågsenhet om 
samarbete överhuvudtaget var möjligt med moderata, beslutades det att 
sammankalla ett valmöte för alla stadens vänster-valmän. Skulle ett samarbete 
komma till stånd vore det bra, ansåg man. En särskild valkommitté utsågs, men 
samtidigt framgår det av prokollet att man på samma möte redan hade 
upprättat en kandidatlista.846 På valkommitténs sammanträde diskuterades 
möjligheterna att skapa samverkan med såväl socialdemokrater som moderata. 
Grosshandlare Herman Svensson menade dock att en inbjudan till 
Socialdemokraterna skulle motverka möjligheterna att få till stånd en samverkan 
med den moderata fraktionen. Mot den ståndpunkten talade dock Otto 
Eriksson, som ansåg att man troligtvis kunde få med även dem. Mötet ansåg att 
inga politiska färger skulle få förekomma, istället skulle man inrikta sig mot 
”samhällets bästa”, vilket Svensson också föreslog som partibeteckning. 
Beslutet blev att inbjuda alla som kunde tänkas vilja samarbeta till ett möte, 
samt föreslå åtta på förhand utsedda kandidater men ingen partibeteckning, 
vilket skulle lämnas till mötet att bestämma.847 Arbetet för att få till stånd ett 
samarbete mellan de olika partierna gick dock trögt. Den tillsatta valkommittén 
måste dock ha sammanträtt vid olika tidpunkter med olika fraktioner, men utan 
att lämna några skriftliga avtryck. På styrelsemötet den 13 november uttryckte i 
alla fall lokalavdelningens ordförande Bergström sitt missnöje med resultatet av 
förhandlingarna. Sekreteraren Lewander ansåg dock att man borde fortsätta 
försöken att få till stånd ett samarbete. A. W. Friberg påpekade att det nu var 
                                                 
845 ”Staden och länet”, Skaraborgs läns annonsblad 30/11 1917. 
846 Extrasammanträde 2/11 1917, Skövde frisinnade valmansförening och lokalavdelning. AI:1. 
Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping.   
847 Sammanträde med den vid sammanträdet 2/11 utsedda valkommittén 12/11 1917, Skövde 
frisinnade valmansförening och lokalavdelning. Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping. 
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för sent att inleda ett samarbete med Socialdemokraterna, som redan antagit 
beteckningen ”Vänstern”. Viss kritik riktades mot den utsedda kommitténs 
arbete, medan de delegerade försvarade sig att man gjort vad man kunnat. Den 
stora svårigheten hade varit att uppnå enighet, sammanfattades det. Fabrikör 
Rylander framhöll dock förhoppningar om att det planerade valmötet skulle 
lyckas åstadkomma enighet. Skräddaren Dahlén påpekade att nykterhets-
kommittén inte satt upp någon kandidat och att splittring från det hållet inte var 
att befara. Samtidigt föreslogs det att man skulle gå fram med två listor, med 
motiveringen att nykterhetsfolket inte var nog företrätt på den redan 
befintliga.848  

   De frisinnade uppfattade tydligen vilka möjligheter som en samverkan med 
delar av de moderata skulle kunna innebär. Splittrade och försvagade eliter är en 
viktig utlösare för social och politisk mobilisering.849 Samtidigt står det klart att 
man också insåg vilka svårigheter det skulle innebära att få till stånd en reell 
samverkan. För trots att man lanserade en relativt neutral paroll som 
gemensam, ”för samhällets bästa”, så visade det sig i verkligheten att 
koalitionen var svårare att få till stånd när den väl ska fyllas med innehåll.   På 
det valmöte som skulle ena oppositionen infann sig fyrtiotvå frisinnade, liksom 
fyra moderata valmän och sex från socialdemokraterna. En relativt hätsk 
diskussion utbröt mellan läroverksadjunkt Johnson, som representerade de 
moderata, och socialdemokraten Billqvist. Protokollet konstaterade att ett 
samarbete dem emellan var omöjligt: ”Den sålunda å vänsterhåll upprunna 
samlingstanken förblef å detta sammanträde fullkomligt förfelad och det 
förenade sammanträdet upplöst.” Lokalavdelningen höll därefter sitt eget möte 
och det beslutades att partibeteckningen skulle vara ”De frisinnade”. Vidare 
beslutades det att man skulle gå fram med två listor, varav en där 
nykterhetsfolket dominerade. Enigheten var dock inte befäst. Handlanden 
Mauritz Larsson, skulle det senare visa sig, lät uppföra sig på samlingslistan, 
vilket innebar att han senare ströks från den frisinnade kandidatlistan. Han var 
inte den enda styrelsemedlemmen som fronderade, eftersom Vesgöta 
Korrespondenten kunde upplysa om att lokalavdelningens sekreterare Lewander 
också tänkt sig att ställa upp som kandidat på samlingslistan.850 Det är tydligt att 
den frisinnade lokalavdelningen såg samlingstanken som ett vänsterprojekt, för 
att ena olika vänsterfraktioner i staden. Här ingick också ”framstegsvänliga” 
moderata, som med intresse för industrins utveckling ansågs vara naturliga 
allierade. Förekomsten av sådana ”progressiva” nätverk i städer, samlade kring 
ett intresse för teknisk och industriell innovation, har av bland andra Pia 
Lindberg noterats och föreslagit som möjliga föregångare till den svenska 
modellens rötter.851 I den meningen blir också den lokala frisinnade 
                                                 
848 Styrelsesammanträde 13/11 1917, Skövde frisinnade valmansförenings och lokalavdelnings 
styrelse. A2:1. Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping. 
849 Tarrow (2003), s. 79f  
850 Extra sammanträde 24/11 1917, Skövde frisinnade valmansförening och lokalavdelning. AI:1. 
Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping. Styrelsesammanträde 29/11 1917, Skövde frisinnade 
valmansförenings och lokalavdelnings styrelse. A2:1. Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping. Vestgöta 
Korrespondenten 30/11 1917. 
851 Lindberg (2008), s. 250-261. 
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tolkningsramen som kan läsas in i parollen ”för samhällets bästa”, med 
satsningar på bostadsbyggande och fattigvård, vid sidan av det politiska målet 
att åstadkomma ett regimskifte i staden ytterligare en dimension. Den opolitiska 
hållningen, som bl.a. Skaraborgs-tidningen gör sig till tolk för, understryker en 
allmän överenstämmelse bland såväl moderata som bland vänstern om att det 
kommunala livet inte bör bli mer politiserat än nödvändigt. I stället framhåller 
man uppropet som en vederkvickelse bland såväl moderata som liberaler. 
Förutsättningarna för ett framgångsrikt alliansbygge av ”progressiva” krafter 
synes därför vid det tillfället ha varit synnerligen goda. Vad alliansen föll på var 
just det faktum att majoriteten bland de frisinnade uppfattade alliansen som ett 
vänsterprojekt, som därigenom också måste innefatta Socialdemokraterna. En 
borgerlig samling i meningen ett tydligt gränsdragande mot socialdemokratin 
var inte på agendan bland majoriteten av den frisinnade lokalavdelningens 
medlemmar.  

    

Samlingen i stadsfullmäktige 

 

Av den anledningen är det av intresse att titta närmare på hur samlingsmännen 
kom att agera i stadsfullmäktige mellan valen. Avsikten är att undersöka hur den 
tolkningsram som samlingsrörelsen mobiliserade kring, där en aristokratisk 
kommunal regim ställdes mot den övriga stadsbefolkningens intressen, 
fungerade i den konkreta politiska verkligheten. Ett grunddrag i den 
aristokratiska ”andan” var som vi minns ett motstånd mot industrins 
etableringar och därför ska här undersökas hur stadsfullmäktige hanterade den 
expanderade kalkindustrins behov.852 Hur man agerade i valen till utskott i 
stadsfullmäktige kommer också att granskas. Verkade man för att samverka 
med olika grupperingar i stadsfullmäktige eller agerade man efter partilinjer? 

 

Kalkindustrin som hot eller framtidslöfte 

I mars 1918 hade stadsfullmäktige givit sitt bifall till Skövde Mekaniska 
stenhuggeri & kalkbruks framställan att låta lägga en järnväg över stadens mark, 
med anslutning till statsbanan. Däremot hade en majoritet i drätselkammaren 
avslagit begäran, med motiveringen att kalkröken skulle drabba staden på ett 
negativt sätt. Bankdirektör Kindgren hade dock reserverat sig och sedan i 
stadsfullmäktige fått stöd av en majoritet.853 Majoriteten menade att 
kalkindustrins understöd gynnade staden, medan drätselkammarens ordförande 
major Uggla talade emot och förde fram ett flertal miljöargument. Friherre 

                                                 
852 Allmänt om kalkindustrin i Skövde, se Heimann, Curry, Projekt Stenrika Skövde-Brytningstider vid 
Billingen (Skövde 2008). 
853 Stadsfullmäktige i Skövdes protokoll 11/3 1918. Se Drätselkammarens yttrande, Bihang till 
Skövde stadsfullmäktiges handlingar, nr 12 1918. 
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Klingspor kunde dock hänvisa till det mångåriga kalkbrännandet på Kinnekulle, 
vilket inte hade påverkat natur och växtlighet negativt.854 Den skriftliga 
reservation som bifogades till stadsfullmäktiges beslut om bifall till företagets 
begäran förtydligar invändningarna. Motståndarna befarade att vissa områden 
inom stadsplanen skulle bli obebyggda och värdelösa, särskilt området kring 
Johannesberg som framställdes som det vackraste partiet i den nya stadsplanen. 
Man berövade också genom beslutet den egna järnvägslinjen Skövde-Axvalla ett 
nödvändigt transporttillskott och förhindrade framtida utbyggnad av vägar och 
järnväg söderut.855 Reservanterna menade att stadsfullmäktige därmed inte tagit 
hänsyn till samhället i dess helhet eller till enskildas ekonomiska intressen och 
trevnad.  

   Men det verkar dock som om det var det sistnämnda som var viktigast. På det 
protestmöte som anordnades mot utbredningen av kalkbruken i stadens närhet, 
som samlade omkring 150 personer, låg trivselargumenten tungt. Enligt 
Skaraborgs Läns Annonsblads referat av diskussionerna hade frågan var uppe 
redan 1911, men inte vunnit något gehör förrän nu. Mötet uppgavs vara ett 
uttryck för stadens fastighetsägares och andra samhällsmedlemmars oro inför 
det befarade massbrännandet av kalk man som såg som en följd av beslutet. 
Det beslut som fattats av stadsfullmäktige i frågan ansågs stå emot stadens 
framtida intresse. Särskilt betonades att de nyare stadsdelarna som ännu inte 
fullt bebyggts, med all sannolikhet skulle förbli obebyggda till följd av 
kalbränningen.856 Intressant nog var mötet inte öppet för representanter för 
kalkindustrin, utan det hade en uppenbar mobiliserande karaktär av motstånd, 
anfört av ingenjör Neurendorff och major Uggla. Att kalkbruken sågs som ett 
hot av företrädare för militären och burgnare samhällsskikt hängde samman 
med att kalbruken var belägna i Våmb och därför hörde till de nyare 
borgerligare stadsområden som tillkommit efter 1903.857 Beskyllningarna mot 
Sköfde Mekaniska Stenhuggeri & kalkbruksaktiebolag om att inte ta hänsyn till 
stadens intresse besvarades dock i en skrivelse, som togs upp som en motion 
undertecknad av frisinnade, socialdemokrater men också av högerns bank-
direktör Lindgren och K. G. Karlsson, samt samlingslistans G A Klingspor och 
Karl Magnusson.858 Motionen innehöll vissa förändringar, där banan nu skulle 
länkas till Skövde-Axvallsjärnväg, för att minska påverkan på staden och 

                                                 
854 Skaraborgs Läns Annonsblad 15/3 1918. 
855 Reservation, Bihang till Skövde stadsfullmäktiges handlingar, nr 12a 1918. Reservationen var 
undertecknad av handlanden C Nilsson, fabrikör F O Lundstedt, överstelöjtnant Lilliestierna, 
bryggeridirektör Egnell, major Uggla, lantbrukare Persson, grosshandlaren Högberg, direktör Starck 
och rektor Hammarberg. 
856 Skaraborgs läns annonsblad 16/4 1918. 
857  Se rapporten Skövde Stad. 1. Inledning och historik. Underlag till Kulturmiljöprogram för Skövde 
kommun 2011 (reviderad 2012-02-16), s. 22-23, 25-27. 
(http://www.skovde.se/upload/ByggaBo/BilderPBLK/Kulturmiljo/Sk%C3%B6vde%20KMP%20201202
16%20Staden%20Inledning%20Historik%20reviderad.pdf?epslanguage=sv, nedladdad 2014-06-18).  
858 Motion 22/4 1918, Bihang till Sköfde stadsfullmäktiges handlingar, nr 19a. 
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obehaget. Motionen behandlades dagen därpå av Beredningsutskottet som 
biföll den, med reservation av Nordenskjöld, Persson och Uggla.859 

   Det verkar därmed som kalkbruken delade stadens styrande i en 
industrivänlig och en naturbevarande fraktion. Granskar man diskussionen är 
det uppenbart att det var kalkindustrin i sig man motarbetade. Trots allt hade 
man gjort förändringar i banans dragning som borde ha tillfredsställt kritikerna 
men uppenbarligen var det inte vad hela frågan handlade om. Det var den 
stadsnära kalkindustrin som motarbetades, vilket är intressant eftersom man 
tidigare varit i förhandlingar med Våmbs socken om en inkorporering i staden, 
som dock föll på kalkbruksdirektören Rydahls motstånd. Han befarade att man 
på det sättet ville göra sig av med en konkurrent för att gynna den egna 
kalkindustrin.860 Det intressanta är att ingen representant för kalkbruken fick 
yttra sig på det opinionsmöte som anordnades av motståndarna, bl.a. tystades 
K. G. Karlsson ned på mötet eftersom han ansågs föra deras talan.861 
Sammantaget är det inte allt för orimligt att tolka in frågan som en motsättning 
mellan en industrifraktion och en bevarandefraktion, med tyngdpunkt för de 
senare bland stadens officerare och burgnare skikt. Industrifraktionen 
representerades av de frisinnade och socialdemokraterna, bankdirektör 
Lindgren och direktören för Karlssons Mekaniska verkstad, K. G. Karlsson, 
och slutligen Klingspor och Magnusson. Det är tydligt att det var en koalition 
som önskade främja den expanderande stenindustrin och därmed stadens 
utveckling. Mot den bakgrunden är oppositionens tolkningsram om en tidigare 
industrifientlig aristokratisk stadsfullmäktigeregim rimlig.  

   När det gällde kalkbrukets begäran så visade det sig att det bildades en 
koalition för att främja det i stadsfullmäktige. Vänstern förenades tillsammans 
med ett fåtal högermän för att gemensamt skapa förutsättningar för ett nytt 
järnvägssår.  

 

Val till utskott och beredning 

Men hur röstade man då i de olika valen till stadsfullmäktiges utskott och 
befattningar? På det första sammanträdet i januari 1918 yrkade Friberg om att 
ledamöterna till Valberedningen skulle väljas proportionellt. Efter 
överläggningar genomfördes en omröstning och det visade sig att mot de 
”Moderata” ställdes partibeteckningen ”Samling”. Medan 16 valsedlar lades på 
de moderata, lades 11 på samlingen. En valsedel upptog inte partinamn och 
förklarades ogiltig. Eftersom högerns röstetal stämmer överens med antalet 
fullmäktigeledamöter partiet hade, och då Klingspor inte deltog i valet, innebär 

                                                 
859 Beredningsutskottets protokoll 23/4 1918, Bihang till Sköfde stadsfullmäktiges handlingar, nr 19b. 
Se också Skaraborgs Läns Annonsblads referat 26/4 1918. 
860 Förhandlingarna kan följas i Skaraborgs Läns Annonsblad 29/11 27/11 1917, 22/1 1918. 
861 Se debatten mellan Vestgöta Korrespondenten 17/4 1918 och Skaraborgs Läns Annonsblad 19/4 
1918. 
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det att den ogiltiga valsedeln med all sannolikhet tillhörde Karl Magnusson.862 
Också i det första proportionella valet till Beredningsutskottet framträdde två 
partibeteckningar: ”Moderata” respektive ”Samling”. Den förra samlade 17 
valsedlar och den senare 11.863 Också detta val pekar mot att Magnusson la sin 
röst på den Moderata partibeteckningen medan Klingspor lade sin på Samling. 

   Det är tydligt att när det gällde de proportionella valen till de viktiga utskotten 
och beredningarna röstade man efter partilinje, i Klingspors fall med Vänstern 
som samlats under beteckningen Samling och Magnusson, av allt att döma, med 
de Moderata. Den självständighet och fria hållning gentemot partierna som var 
dess målsättning syntes det få spår av i stadsfullmäktige.  

 

Samlingstankens nederlag och partiernas seger 

 

Skaraborgs-tidningen och centertanken 

Enligt Skaraborgs-tidningen hade den borgerliga samlingslistans framgångar i valet 
1917 inte haft någon större effekt på stadsfullmäktiges handhavande av stadens 
affärer. Inför vårvalet 1919 med allmän rösträtt anklagade tidningen t.ex. 
ickenamngivna stadsfullmäktige-ledamöter för att använda Vestgöta 
Korrespondenten för att få beslut i fullmäktige att gå i en viss riktning.864 
Tidningens politisering av kommunala frågor var enligt artikeln bara ett 
exempel på hur fördärvligt det hade utvecklat sig inom det kommunala livet. 
Enligt Skaraborgs-tidningen får det framtida vänsterstyre, som genom 
demokratiseringen av valen oundvikligen var på väg, överta en stad i förfall. 
Liksom föregående valår lyfte man fram de ekonomiska affärer som staden 
ingått i det förflutna, i det här fallet aktieteckningar i Axvallsbanan som ständigt 
skapade förluster. Mot detta ställdes akuta behov, som brandväsendet och 
stadens fattigvård.865 I takt med att valet allt mer närmade sig, skruvades också 
tonen upp. Även vänstern kritiserades, bl.a. hoppades tidningen att de 
frisinnade skulle göra sig av med vänsterliberalerna i partiet. Man anförde som 
exempel ett möte i lokalavdelningen, där riksdagsman Sjöberg hade kritiserat 
militärväsendet. Tidningen började också i början av mars att förespråka 
behovet av en politisk center som var klart demokratisk och reformvänlig. 
Tidningen åberopade i samband härmed sin tradition av att ha en öppen 
frisinnad hållning.866 Uppenbarligen hade man frångått sin opolitiska hållning 
och i stället börjat planera en ny partibildning i det kommunala livet.  

                                                 
862 Stadsfullmäktiges i Skövdes protokoll 8/1 1918 
863 Stadsfullmäktiges i Skövdes protokoll 23/4 1918. 
864 Skaraborgs-tidningen 7/1 1919. 
865 Skaraborgs-tidningen 9/1 1919. 
866 Skaraborgs-tidningen 17/2 1919, 6/3 1919. 
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      Skaraborgs-tidningens redaktör Ahnvall bevistade den frisinnade 
lokalavdelningens sammanträde den 7 februari och föreslog där som parti-
beteckning ”Kommunal samling”. Stöd fick han av grosshandlaren 
Goldensohn, som önskade gemensam partibeteckning med de moderata. De 
moderata var den här gången också intresserade av ett samarbete. Vestgöta 
Korrespondentens redaktör Rustan Sandblom tilläts, för ovanlighetens skull, att 
närvara på ett sammanträde påföljande vecka. Det står klart på detta möte att 
två olika partibeteckningar stod mot varandra, liksom en falang som önskade 
samarbete med de moderata och en annan som var emot. Löjtnant Personne 
hade föreslagit ”Kommunal frihet” och Sjöberg ”De frisinnade”. Efter 
omröstning stod det dock klart att Sjöbergs förslag vunnit med 33 röster mot 
18. Genom beslutet föll också förslaget om gemensam partibeteckning med de 
moderata. Mötet beslutade vidare att endast uppställa kandidater som var 
anslutna till lokalavdelningen. På ett följande möte modifierades detta dock, då 
man beslutade att kvinnliga kandidater inte behövde vara medlemmar. På 
samma möte beslutades även att kandidaterna måste ange om de anslöt sig till 
partiets kommunala program, samt ett förbud mot att ställa upp på andra 
partiers valsedlar. Det sistnämnda kom att innebära att två namn ströks, efter 
att direktör Karling och ingenjör Lindblom låtit uppställa sig på Kommunal 
frihets lista.867 Skaraborgs-tidningen återgick dock snart till retoriken om att 
partipolitik inte var nödvändig i kommunala sammanhang. Tidningen kunde 
omtala att en kommitté hade tillsatts med tio företrädare vardera för de 
moderata och de frisinnade. Att man markerade att de senare alla tillhörde 
lokalavdelningen skapar illusionen av att den liberala lokalavdelningen stod 
bakom en samverkan, vilket den inte gjorde.868 Märkligt blir det också när man i 
nästa stund uppgav att kommitténs främsta uppgift varit att få till stånd en 
gemensam partibeteckning. Målet för ögonen var ju ändå att partipolitik inte 
skulle förekomma. Kommittén hade arbetat fram en lista som upptog lika 
många namn från vardera partiet. Listan fick namnet ”Kommunal frihet”. Det 
är tydligt att frondörernas antipolitiska retorik rimmar dåligt med det faktiska 
arbetet. I stället är det tydligt att vad man eftersträvar är en ny partibildning, av 
mer moderatliberal karaktär. Skaraborgs-tidningens diskussioner om en center-
bildning pekar mot det.  

    Vestgöta Korrespondenten ställde sig inför vårvalet 1919 mer välvillig till en 
borgerlig samverkan. Man omtalade att i såväl Göteborg som Malmö hade det 
nybildats partier som vittnade om att den borgerliga samlingstanken spridit sig 
över landet. När det gällde Skövde var Vestgöta Korrespondenten välvilligt inställd 
till samverkan med delar av det liberala lägret men ansåg att en borgerlig 
samling inte var möjlig. I stället såg man det som avgörande att de moderata tog 
ledningen för detta arbete.869 Tidningen ansåg dock att det ovan omtalade 
mötet inte tagit tillräcklig hänsyn till de beprövade krafterna och att 
                                                 
867 Protokoll 7/2 1919, 14/2 1919, 21/2 1919, Skövde frisinnade valmansförening och lokalavdelning. 
AI:1. Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping. Styrelsesammanträde 10/3 1919, Skövde frisinnade 
valmansförenings och lokalavdelnings styrelse. A2:1. Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping. 
868 Se den frisinnade lokalavdelningens ordförandes dementi i Skaraborgs-tidningen 13/3 1919. 
869 Vestgöta korrespondenten 5/3 1919. 
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kandidatlistan innehöll alldeles för många oprövade namn. Därför förutspådde 
man att den moderata valmansföreningen skulle ha en del att stå i på sitt 
sammanträde i denna fråga. Samtidigt underströk man att det i så fall skulle 
innebära att partiet skulle gå fram självständigt. Den moderata valmans-
föreningen gör också en sådan manöver. Man sammankallade ett eget valmöte 
för att samla de borgerliga, och där uppställdes tolv av namnen på Kommunal 
frihets lista som egna kandidater. I en senare artikel anger man som skäl till 
strykningar av namn på den ursprungliga samlingslistan att den dominerats av 
liberaler, sjutton mot tretton moderata.870 Det är uppenbart att i valet 1919 
dominerade partipolitiska hänsyn framför en borgerlig samlingstanke. 

 

Högern tar kontroll över samlingstanken 

Men inte alla moderata tidningar var negativt inställda till samlingslistan. 
Skaraborgs läns annonsblad var positivt inställt i sitt omdöme om den lista som 
presenterats under beteckningen ”Kommunal frihet”. Tidningen tycks den här 
gången helt ha slutit upp bakom samlingstanken, bl.a. står tidningens redaktör 
upptagen som ett av de nya namnen.871 Upprördheten blev också stor när den 
moderata valmansföreningens agerande blir känt. I ett referat från den 
moderata valmansföreningens möte rapporterades att man här valt samma 
partibeteckning som den borgerliga samlingen, ”Kommunal frihet”. Kandidater 
diskuterades inte, utan färdiga listor delades ut och provval anställdes. Löjtnant 
Personne, som var frisinnad, ska också ha protesterat på mötet mot att 
kandidatlistorna upptog tolv namn som fanns på samlingslistan.872 Högerns 
försök att kapa samlingslistan ledde fram till att en ny lista presenterades i 
Skaraborgs läns annonsblad. Listan uppgavs vara en protest mot högerns valtaktik 
och en vilja att inte utan vidare slopa tanken på en verklig borgerlig samling 
mot samhällsupplösande element.873 Samlingens front mot socialdemokratin var 
nu uppenbar. 

   I det läget frågade sig Skaraborgs-tidningen om den frisinnade saken kunde 
gynnas av att man gick fram med en lista som hade usurperats av högern. Flera 
frisinnade kandidater lät också senare meddela sin avsägelse.874 Högerns 
kapning av samlingslistan innebar en kris för samlingsmännen. En snabbt 
tillsatt kommitté presenterade snart en ny vallista, där man strukit alla namn 
som återfanns på högerns lista. Även ett valprogram presenterades några dagar 
senare. I de anförda punkterna känner vi igen den kritik som Skaraborgs-tidningen 
riktat mot stadens styrelse och som i huvudsak varit det frisinnade programmet: 

1. Bort med partipolitiken. 
2. Kommunal politik på mer demokratisk grund. 

                                                 
870 Vestgöta Korrespondenten 7/3 1919. 
871”Stadsfullmäktigevalen”, Skaraborgs läns annonsblad 14/3 1919, ”Valmöte i samlingens tecken”, 
Skaraborgs läns annonsblad 7/3 1919. 
872 ”Skövde moderata valmansförening”, Skaraborgs läns annonsblad 11/3 1919. 
873 ”Ordet fritt”, Skaraborgs läns annonsblad 18/3 1919. 
874 Skaraborgs-tidningen 8/3 1919, 11/3 1919, 13/3 1919. 
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3. Dra industri och andra nya skattekällor till orten. 
4. Bostadsfrågans lösande genom kommunens energiska bistånd. 
5. Praktisk klok nykterhetspolitik. 
6. Stadens lägre löntagare ska behandlas på ett värdigare sätt.  
7. Reformera folkundervisningen genom praktiska ungdomsskolor. 
8. Stadens fattigvård ska upphjälpas genom byggandet av försörjningshem. 
9. Stadens arbeten måste återupptagas. 
10. Understödja inrättandet av koloniträdgårdar.875 

 
Flertalet punkter har som vi sett varit ständigt återkommande i Skövdes 
lokalpolitik. Inte minst fattigvårds- och bostadsfrågan hade i årtionden varit ett 
ständigt återkommande krav från oppositionens sida. De flesta av punkterna 
återfinns också i det program som utarbetades av den frisinnade 
lokalavdelningen. Det är ett löfte om att göra insatser på påstått eftersatta 
områden. Den stora skillnaden mellan programmen är dock avvisandet av 
partipolitiken. 

   Skaraborgs-tidningens fronderande ska ses i ett större perspektiv som bl.a. 
handlar om de frisinnades svårigheter att åstadkomma partidisciplin. Martin 
Åberg har påpekat att det hängde samman med den liberala oviljan att omfatta 
idéer om en centraliserad organisation. Vad det handlade om var det 
nödvändiga i att dagtinga med sina egna övertygelser för att uppnå de 
kompromisser som naturligt följde på att tillhöra ett parti. Å andra sidan 
speglades här också de ökande motsättningar mellan moderatliberala och 
vänsterliberaler inom det frisinnade partiet, som också har påpekats på andra 
håll.876 Liksom i Filipstad betraktades fronderandet som ett splittringsförsök 
bland de frisinnade. I en insändare attackerade den liberala lokalavdelningens 
ordförande Lewander samlingstanken, som enligt honom enbart kunde gynna 
högern. Den var heller inte förankrad i den frisinnade lokalavdelningen, utan 
förespråkades av en liten missnöjd minoritet, vilka hade förlorat omröstningen 
om saken. Tidningen kontrade med att Lewander enbart talade för 
lokalavdelningen men inte för alla stadens liberaler. Den minoritet som 
förlorade omröstningen om samverkan med de moderata kunde mönstra en 
minst lika stor väljarskara, påpekade man. Framför allt riksdagsman Sjöberg 
utpekades som splittrare av tidningen, då han attackerat militären som kår. 
Lewander attackeras av en annan insändare som hävdar att han är ute i egna 
syften. Skribenten var medlem i lokalavdelningen och kritiserade Lewander för 
svansande för socialisterna. Vidare ska Lewander inte ha agerat särskilt frisinnat 
i stadsfullmäktige. I samband med att krigstilläggen diskuterades i stads-
fullmäktige var det bankdirektör Lindgren som förde de mindre bemedlades 
talan och inte Lewander, hävdar han. Lewander svarade genom att konstatera 
                                                 
875 Skaraborgs-tidningen 17/3 1919. 
876 Åberg( 2011), s. 122-124. Bl.a. anför Åberg Emil Rylander som på ett valmöte i Torsby deklarerar 
att han aldrig fullt ut accepterat partiets program, på grund av dess otydlighet, samtidigt som han 
accepterar det oundvikliga i att tillhöra ett visst parti, till följd av det proportionella valsystemet. Det 
sistnämnda var också huvudpoängen, eftersom han här tvingades dagtinga med sin inställning i 
förbudsfrågan. Liknande tankegångar och tvekan visade förövrigt också Mauritz Hellberg inför 
bildandet av Frisinnade landsföreningen, som han betraktade som en halvmesyr där man tvingats 
dagtinga bort all verklig reformvilja. Brev till Henrik Hedlund från Mauritz Hellberg 18/11 1902, Henrik 
Hedlunds brevsamling. Handskriftssamlingen, Göteborgs universitet. 
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att hela den borgerliga samlingstanken var ett försök av några frisinnade att 
spränga partiet genom att söka sig åt höger.877 

 

Avfall till höger och omorganisation 

Moderata valmansföreningens lista ”Kommunal frihet” erövrade fjorton platser 
i fullmäktigevalet, medan de frisinnade fick sex, Socialdemokraterna tio och 
samlingslistan inte en enda. Man kan konstatera att rikspartiernas 
lokalavdelningar tog hem spelet. Samlingstanken lyckades inte få bort 
partipolitiken från det kommunala livet. En kortvarig framgång i valet 1917 
förbyttes i det följande av fullständig utradering. Problemet var inte den 
bristande analysen av de kommunalpolitiska förhållandena i staden. I stället 
handlade det om att det politiska livet hade utvecklats på ett sådant sätt att äldre 
former för det kommunala styret inte längre var möjliga. Partierna var numera 
en del av det kommunala livet och utgjorde också dess grundval, vilket inte 
minst samlingsrörelsen i sig vittnar om. För var det inte egentligen ett parti som 
formerade sig kring ett missnöje med rådande förhållanden i staden? 
Samlingslistan var ett alternativ bland andra partipolitiska aktörer på den 
kommunala arenan. Men det var inte det faktum att partier och partipolitik 
blivit en omistlig del av det kommunala som dömde samlingstanken till ett 
misslyckande. Viktigast var hur de olika aktörerna värderade och manövrerade 
kring den nya utmaningen.  

    Skaraborgs-tidningens splittringsförsök innebar en brytning med lokal-
avdelningen, vilket kom att få stora konsekvenser. Det innebar att de lokala 
frisinnade under lång tid kom att sakna ett eget opinionsbildande organ. Att 
frågan ansågs som synnerligen viktig markeras av att den är stående på 
dagordningen flera år framåt.878 Först 1927 skulle tidningsfrågan nå sin lösning, 
främst på grund av att Ahnvall lämnade redaktörskapet.879 Den borgerliga 
samlingstanken visade på stora sprickor bland de frisinnade. I Skövde fanns en 
stark moderatliberal opinion, vilket inte minst visade sig i samband med valen. 
Av de 136 röstande på den så kallade Borgerliga samlingen räknades cirka en 
tredjedel komma från lokalavdelningens högerflygel. I marsvalet 1919 röstade 
301 liberaler på Skaraborgs-tidningens liberala lista, ”Kommunal Frihet”. 632 
röstade med lokalavdelningen.880 Delvis handlade det om ett missnöje med 
lokalavdelningens politik men samtidigt var det också en följd av lokal-
avdelningens svaga struktur. Följden kom att bli att man från och med 1919 

                                                 
877 Skaraborgs-tidningen 13/3 1919, 15/3 1919, 17/3 1919. 
878 Frågan väcks av Karlström i styrelsen i maj 1917. Tidningsfrågan bordläggs vid ett flertal tillfällen, 
t.ex. protokoll 29/6 1917, 2/11 1917. Skövde frisinnade valmansförening och lokalavdelning. AI:1. I 
september läggs ett förslag i styrelsen att undersöka möjligheterna att få en avläggare till 
Göteborgsposten till orten, vilket dock inte tycks ha några framgångar. Styrelseprotokoll 25/9 1918, 
Skövde frisinnade valmansförenings och lokalavdelnings styrelse. A2:1. 29/11 1918 , Skövde 
frisinnade valmansförening och lokalavdelning. AI:1. Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping.  
879 Odén Andersson (1999), s. 146. Liberalismen i Skövde, s. 9. 
880 Årsberättelse för år 1917, årsberättelse för år 1919, Skövde frisinnade valmansförening och 
lokalavdelning. AI:1. Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping. 
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avtvingade stadsfullmäktigekandidaternas bekännelse till partiprogrammet och 
anslutning till lokalavdelningen. Viktiga beslut i fullmäktige skulle också 
diskuteras i lokalavdelningen. Därmed hade stadsfullmäktigeledamöternas frihet 
kraftigt beskurits. Vägen mot en modern partiorganisation stod nu för dörren 
och kom att utvecklas under 1920-talet.   

 

Konklusion och analys - partiorganisering i Skövde 

 

De resultat som undersökningen av Skövde genererat när det gäller den 
frisinnade partiorganiseringen på orten kommer i det följande att diskuteras. 
Tillskillnad från i Filipstad visar studien av partibildningsprocesser i Skövde på 
en mer lokalt präglad utveckling. Här får inte de stora nationella stridsfrågorna 
som tullfrågan, rösträttsfrågan eller försvarsfrågan, som i sin tur drog upp 
skiljelinjerna mellan den politiska högern och vänstern, den betydelse den fick i 
först nämnda stad. Liksom i Filipstad hade den större kontexten betydelse 
också i Skövde. Den samlingstanke som slår upp i full blom 1917 hade rötterna 
i den ökande motsättningen, som bland andra Gösta Johansson noterat, mellan 
moderatliberala och frisinnade. Ska man sammanfatta resultaten från studien av 
Skövde visar det på ett mobiliseringsproblem för liberalerna. Trots att 
möjligheter och tillfällen öppnade sig lyckades man inte mobilisera väljare och 
på allvar utmana stadens styrande elit. Det står klart att det var hotellvalet 1888 
som gav upphov till en mobiliseringscykel i Skövde. Missnöjet med stadens 
låneaffärer i samband med uppförandet av hotell Billingen visade att stadens elit 
var splittrad. Följden blev att föreningarna kom att mobilisera inför valen. Men 
det blev lika tydligt att maktförhållandena i staden knappast var gynnsamma för 
politisk mobilisering underifrån. Den viktigaste begränsningen var framför allt 
oviljan bland de maktägande att släppa in representanter för föreningarna i 
stadens styrelse. Plåtslagarmästaren F. O. Lundstedt valdes in som representant 
för nykterhets- och småfolket, men blev relativt snabbt en del av den styrande 
maktstrukturen. Det tyder det faktum på att han återkommande omvaldes till 
stadsfullmäktige. 

    Samtidigt står det klart att avsaknaden av ett framträdande tidningsorgan i 
staden innebar stora svårigheter för oppositionen i Skövde att konkurrera med 
alternativa tolkningsramar som kunde användas för att bygga mobiliserings-
strukturer utanför den egna grupperingen. 1907 etablerades dock ett frisinnat 
nykterhetsorgan, Billingen, som en konkurrent till den moderata ortstidningen 
Vestgöta Korrespondenten. Trots ett politiskt språkrör och en rösträttsreform på 
väg, vilken beskar de maktägandes möjligheter att dominera stadsfullmäktige-
valen, lyckades inte oppositionen i Skövde att nå det genombrott 1911 som 
kunde konstateras i Filipstad 1910. En möjlig förklaring som ligger till hands är 
att en frånvaro av en tidig politisering av stadsfullmäktigevalen, som vi såg i 
Filipstad, innebar att mer traditionella former av politik levde kvar i Skövde. 
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Karin Sennefelt har påpekat i sin avhandling att tolkningsramar, om de ska 
fungera effektivt, måste knyta an till gemensamma värderingar, det vill säga en 
gemensam politisk kultur.881 Oppositionen lyckades aldrig på allvar konkurrera 
med alternativa tolkningsramar om den lokala politiken, därför att de ställdes 
mot värderingar som dominerade staden. Det som talar för en sådan tolkning 
av händelserna i Skövde är det faktum att man trots de nya och gynnsamma 
förutsättningar som infann sig inte lyckades mobilisera potentiella väljargrupper. 
En annan faktor som var utmärkande och ett tecken på etablissemangets styrka 
var de motmobiliseringar som skedde, inte minst köpmannaföreningens 
framträdande som etablissemangets garant i stadsfullmäktigevalen. De 
fungerade som en tröskel in till maktens finrum, där en och annan oppositionell 
kunde passera. Samtidigt spelade Köpmannaföreningen en viktigare roll, genom 
att splittra potentiella koalitioner, inte minst genom att knyta hantverks-
föreningen till sig. På så sätt lyckades potentiellt oppositionella grupper som 
arbetareföreningen och nykterhetsfolket marginaliseras politiskt. Den Moderata 
valmansföreningens illa dolda hot inför ett eventuellt samarbete mellan 
föreningarna och de frisinnade i kommunala frågor inför valet 1911, visar på 
etablissemangets styrka när det gällde att diktera de lokalpolitiska villkoren.  

   I Skövde handlade alltså partibildningsprocessen mer om politiska 
begränsningar än möjligheter och tillfällen, där bristande resurser i form av 
inflytelserika potentiella allierade var en uppenbar svaghet. Liksom i fallet med 
Filipstad kan valmötet 1901, där ”sparsamhet” var det samlande uppropet, 
tolkas som ett försök att utifrån ett känt missnöje söka bygga nya 
mobiliseringsstrukturer, genom att tona ned nykterhetsfrågan. På så sätt kunde 
man dra nytta av ett lokalt missnöje, med ständigt återkommande bostadsbrist 
högst på dagordningen, samtidigt som en potentiellt kontroversiell fråga 
neutraliserades. Genom att försöka skapa nya länkande strukturer, för att tala 
med Tarrow, kunde man hoppas samla olika grupperingar i en organisation, i 
det här fallet en frisinnad valmansförening. Samtidigt visar valmansföreningens 
borttynande på knappt två år, att de lokala politiska begränsningarna spelade 
roll. Valmansföreningen var en lösning på problemet med att organisera och 
koordinera det kollektiva handlandet, men i avsaknad av en kollektiv identitet, 
grundad i effektiva tolkningsramar, lyckades oppositionens ledarskap aldrig 
skapa den organisation som krävdes för att länka samman olika potentiellt 
oppositionella grupperingar. Misslyckade mobiliseringar som gång efter annan 
demonstrerade den styrande elitens styrka och enighet, innebar att 
mobiliseringsstrukturerna smälte samman. Den lokalavdelning av Frisinnade 
landsföreningen som senare uppstod, hade till en början vind i seglen. Men 
liksom tidigare var det eliternas sammanhållning i valen som begränsade 
möjligheterna att framgångsrikt mobilisera väljare. Den moderata valmans-
föreningens agerande mot arbetareföreningen och hantverksföreningen visade 
också på en aggressiv vilja att motverka varje försök att skapa koalitioner från 
de frisinnades sida. Följden blev att det frisinnade ledarskapet saknade samman-

                                                 
881 Sennefelt (2001), s. 294. 
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länkande strukturer och kontroll över det politiskt kollektiva handlandet. 
Partierna kom därför i Skövde att i mycket behålla sina drag av elitpartier, där 
personliga kontakter och informella förhandlingar spelade en mycket större roll 
än program och idéer.  

   Medan motsättningarna bland de frisinnade i Filipstad handlade om vilken 
partityp som var att föredra, handlade motsättningarna bland de frisinnade i 
Skövde om andra saker. I Skövde handlade det om politiska motsättningar 
mellan vänsterliberaler och moderatliberala kretsar som sökte samverkan med 
reformvänliga högerelement, mot socialismen. Det som drev den dynamiken 
var upplevelsen av att en despoti behärskade staden, vilket skapade möjligheter 
för tidigare motståndare att närma sig varandra. Det var en tolkningsram som 
överslätade tidigare motsättningar, medan gemensamma yttre fiender lyftes 
fram. Resultatet hade kunnat bli en centerbildning i Skövdes lokalpolitik, om 
inte högern lyckats utmanövrera utmanarna. Mot den bakgrunden kan det vara 
lämpligt att knyta an till Diamond & Gunthers diskussion kring vad som ger 
upphov till nya typer av partier. Faktorer som socioekonomisk modernisering 
och teknologisk utveckling, innebär att nya grupper kan mobiliseras politiskt 
och att nya kanaler som länkar partiorganisationer och eliter till medborgare, 
intressen och organiserade grupper skapas och förändras.882 Det har 
konstaterats att partierna i Skövde hade mer drag av elitpartier än masspartiet. 
Den moderata valmansföreningen visade på drag som i många stycken 
påminner om de amerikanska partier, s.k. political machines, som kontrollerades 
av ”valbossar”. Även den frisinnade lokalavdelningen visade på svagare drag av 
masspartiet, genom att sakna band till stödorganisationer som masspartiet är i 
behov av för att säkerställa aktivisternas anknytning till partiet. Av avgörande 
betydelse hade dock en tredje faktor, avsaknaden av sociala och politiska eliter 
som driver den politiska utvecklingen framåt.883 Svårigheterna att mobilisera 
väljargrupper, bristande kanaler till medborgare, intressen och grupper gav 
upphov till en oppositionell elit utan visioner och innovativa handlingar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
882 Diamond & Gunther (2001), s. 12-14. 
883 Diamond & Gunther (2001), s. 31-34. 
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5. Avslutande analys 

 

 

 

Inledning 

Resultatet av de båda fallstudierna visar att den bild av den kommunala arenan 
som opolitisk, vilken är den gängse bilden i samhällsvetenskaplig och historisk 
forskning, kan ifrågasättas. I stället visar studien att den kommunala arenan i 
både Filipstad och Skövde i högsta grad var politiserad, men på mycket olika 
sätt. Medan politiseringen i det förra fallet fick en tydlig koppling till nationella 
stridsfrågor, tog det sig andra uttryck i Skövde. Undersökningen utgick från en 
bred definition av politik. Här uppfattas därför politik som en process, som 
interaktioner mellan olika aktörer och som framför allt handlade om den 
legitima fördelningen av värden i samhället. Det handlade inte enbart om 
fördelning av ekonomiska resurser i städer och kommuner, utan också om 
sociala och politiska frågor, såsom exempelvis rösträtt och status och 
inflytande. Ett sådant perspektivval när det gäller politikbegreppet innebär 
vidare att vissa metodiska beslut måste tas. När blir t.ex. politiska interaktioner 
synliga? På grund av källmaterialets karaktär, och för att på effektivast möjliga 
sätt komma åt och analysera sådana interaktioner, valde jag att i första hand 
fokusera på valtillfällena. Genom att fokusera på valen till stadsfullmäktige, 
mobiliseringstillfällena, kunde politiska interaktionerna synliggöras och 
analyseras.  

   Resultatet av studierna visar att det finns skäl att nyansera den bild som 
tidigare forskning har gett av kommunerna och deras påstått sentida 
politisering. Den bild som framträder här visar att kommunen som politisk 
plats var omdiskuterad under perioden. Samtidens idealbild som knöt 
kommunerna till den privata snarare än den offentliga sfären, var omstridd och 
inte oemotsagd. Studierna som presenteras här visar att stadsfullmäktigevalen 
mellan 1880-1920 i allt högre utsträckning kom att uppfattas som politiska 
händelser där åsiktsvallinjen, men också programmatiska punkter, hävdades mer 
eller mindre öppet. En trolig förklaring till att kommunernas politisering sällan 
undersökts i någon större omfattning är det bristande forskningsläge som finns 
kring partier, särskilt på lokal nivå. Vidare är det också ett resultat av det 
statscentrerade fokus som dominerat forskningen, där impulser antas utgå 
ensidigt från ett maktcentrum och där ”periferin” uppfattas som passivt 
mottagande. Sådana perspektiv har länge kritiserats inom historievetenskapen, 
men när det gäller samhällsvetenskaplig forskning om framväxten av politiska 
partier i Sverige har kritiken gett få avtryck.  

 Avhandlingens syfte var att undersöka hur rådande lokalpolitiska förhållanden 
gav möjligheter för frisinnade aktörer att mobilisera och organisera väljarna i 



228 
 

partier. Det övergripande resultatet pekar dels på att en mobiliserings- och 
organisationsprocess var igång långt före de nationella partiorganisationernas 
etablering i början av 1900-talet, dels att den här processen såg olika ut i de 
båda städerna, samtidigt som de också uppvisade flera gemensamma drag.  Ett 
grundantagande för undersökningen var att lokala frågor och politiska 
förhållanden bestämde möjligheterna för politisk mobilisering och organisering. 
Analytiska begrepp hämtades därför från den sociologiska mobiliseringsteorin, 
den så kallade political process-model, där begrepp som politiska möjligheter och 
tillfällen, mobiliseringsstrukturer och tolkningsramar använts för att analysera 
mobiliseringsprocessen. I den här studien har inte sociala rörelser men väl ett 
rörelseparti stått i centrum, nämligen de frisinnade liberalerna. Med rötterna i 
föreningsväsende och samtidens sociala rörelser, såsom nykterhetsrörelsen och 
frikyrkorörelsen, har studien visat hur liberala organisationssträvanden tagit 
olika uttryck och förändrats i takt med att de yttre omständigheterna har 
förändrats, eller genom beslut fattade av frisinnade aktörer.  

   Med utgångspunkt i Diamond & Gunthers funktionsschema, där partier 
definieras utifrån sina politiska funktioner, tecknas en bild av partibildnings-
processerna i de båda städerna som är allt annat än linjär. Mot en traditionell 
bild av nationella partier med masspartiets karaktäristiska drag, som under 
1910-talet i allt större utsträckning tar hand om de kommunala valen, 
framträder i stället en bild av partier som antar dessa drag i mer eller mindre 
utsträckning, vid olika tidpunkter och under olika omständigheter. Frågor om 
partiernas existensberättigande i kommunala sammanhang vid den här 
tidpunkten är egentligen mindre intressanta, utan den stora frågan var istället 
vilken typ av parti var att föredra. Den typologi av partifunktioner som Diamond 
& Gunther utvecklat, bl.a. utifrån distinktionen mellan elit- och massparti, 
tydliggör i fallstudieanalysen hur partierna växlar funktioner relativt snabbt, 
ibland mellan två olika val, samtidigt som den långsiktiga trenden visar på att 
rörelseorganisationerna inte särskilt överraskande drev fram masspartiet på 
lokal nivå. Statsvetaren Hans Daalders konstaterande, att enbart därför att 
partier som sådana vunnit acceptans följer det inte med nödvändighet att man 
är överens om vilken typ av partier som är att föredra, fångar på flera sätt 
utvecklingen i de båda städer som har studerats.  

   Resultaten visar med tydlighet att framväxten av lokala partiorganisationer var 
både sammansatt och komplex. Tidigare forskning har, som påpekats, inte 
särskilt tillfredsställande kunnat förklara varför kommunerna kom att uppfattas 
som legitima politiska platser för partier. Den traditionella folkrörelse-
forskningen och dess efterföljare har åstadkommit många bra beskrivningar av 
politiska händelseförlopp, men sällan fokuserat på frågan varför synen på det 
kommunala förändrades. Samtidigt har vi forskningen som betonat de långa 
linjerna i en specifik svensk modell när det kommer till kommunalpolitiken. Jag 
hoppas ha visat att synen på kommunerna och lokal politik förändrades i en 
långdragen process, som började under 1880-talet med krav på ökat inflytande 
för andra samhällsgrupper än de traditionella eliterna. Det är fråga om en 
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kulturell förändring som delvis speglade de förändringar som samhället i stort 
genomgick under perioden, samtidigt som det hade tydligt lokala rötter.  
Aktörer snarare än strukturella faktorer har fått ett större utrymme i den här 
studien än vad som har varit vanligt i historisk forskning om partier och lokal 
politik. Resultaten visar att vi inte kan tala om en ”modernisering” i traditionell 
mening, snarare om en ”smygande” modernisering som involverar såväl 
kontinuitet som förändring.884 Däremot visar de båda undersökta fallen på olika 
grad av kontinuitet och förändring, i den meningen att möjligheter och tillfällen 
öppnade sig vid olika tillfällen och på olika sätt, samtidigt som politiska 
begränsningar innebar olika förutsättningar för mobilisering.  

   För att genomföra avhandlingens syfte ska de lokalpolitiska förhållandena 
jämföras för att undersöka likheter och skillnader i de lokala mobiliserings-
processerna. Jämförelsen tar sin utgångspunkt i de begrepp vilka avsetts att 
fånga mobiliseringsprocessen. I samband därmed besvaras också avhandlingens 
frågeställningar. Den jämförande ansatsen spelar en viktig roll i avhandlingen 
eftersom den möjliggör en fördjupad förståelse av betydelsen hos olika sociala, 
ekonomiska och kulturella verkligheter för utformandet av lokalpolitiken. 
Jämförelsen ska synliggöra viktiga mekanismer för politisk mobilisering och 
målsättningen är att försöka förklara deras betydelse i sin lokala och historiska 
kontext. Avslutningsvis i analysen förs en sammanfattande diskussion utifrån 
Diamond & Gunthers modell om partifunktioner.  

 

Förutsättningar för politisk mobilisering i Filipstad och Skövde 

 

Etablissemang och opposition 

Resultatet av fallstudien visar att flera faktorer påverkade den politiska 
mobiliseringen av småfolket i Filipstad och Skövde. Varför såg olika aktörer ett 
behov av att förändra stadens styrelse? I Filipstad spelade ortstidingen Filipstads Stads 
och Bergslags Tidning en central roll i formulerandet av ett missnöje med stadens 
styrelse. Det handlade om en motsättning bland stadens styrande elit om bl.a. 
användningen av donationer för olika ändamål. Motsättningarna bland eliten 
gav upphov till etablerandet av ett konkurrerande tidningsorgan, som i samband 
med tullfrågan skapade en skarp motsättning mellan en höger och en vänster 
även i lokapolitiken. Stridigheter om fördelningsfrågor kom snart också att 
handla om krav på ökad cirkulation av stadsfullmäktigeledamöter. Genom 
tullstriden etablerades en höger-vänsterpolarisering också i lokalpolitiken. 
Moderata/konservativa ställdes mot vänster/radikala också i stadsfullmäktige-
valen. Härigenom etablerades en politisk berättelse vilken kom att ligga till 
grund för Filipstads lokalpolitik under de följande årtiondena. Tullstridens 

                                                 
884 Gunn & Vernon (2011). För en kritisk diskussion av moderniseringsparadigmet och nyare 
ansatser i politisk historia, se Hilson (2006), s. 40-41.  
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lokala innebörd blir endast förståelig om vi sätter in Filipstad i en större 
regional kontext. Värmland var en region med en stark folkrörelsetradition och 
en stark radikal rörelse, organiserad inte minst genom rösträttsrörelsen. Här 
fanns också en radikal tidningstradition, som förvaltades av ortstidningar som 
bl.a. Karlstads-tidningen, som i Mauritz Hellberg fick en förkämpe för en radikal 
liberalism med tydlig demokratisk prägel. Men här fanns också en stark 
konservativ tradition, med röst i en stark regional tidningspress och genom 
högerorganisationer som exempelvis Fosterländska förbundet, vilka hade 
lokalavdelningar på flera håll, bland annat i Filipstad. Den starka motsättning vi 
ser på regional nivå mellan en tullvänlig höger och frihandelsvänlig vänster 
fördes ned på lokalnivå genom tidningarna och organisationerna.  

   I Skövde var utvecklingen annorlunda. Här splittrades visserligen eliten också 
på frågan om tullarna men eftersom agrara intressen dominerade i Skaraborg 
och tidningarna präglades av tullvänlighet, uppstod aldrig den politisering vi sett 
i Filipstad. Istället kom ekonomiska frågor att splittra eliterna i Skövde, där 
frågan om stadens lån i samband med byggandet av hotellet Billingen kom att 
utlösa en mobilisering inför stadsfullmäktigevalen 1888. Ett viktigt skäl till att 
tullfrågan aldrig fick den betydelse den fick i Filipstad berodde på att stadens 
dåvarande två tidningar båda var tullvänliga. Men än viktigare var att de hade 
sina läsare på olika håll. Vestgöta korrespondenten var den tidning som dominerade 
staden, medan Skaraborgs Läns Annonsblad vände sig till landsbygden. Genom att 
det inte fanns någon egentlig konkurrens mellan dessa båda tidningar, uppstod 
heller inte den politiserande effekt som vi såg i Filipstad. Det är först 1892 som 
intresset för staden ökade i Skaraborgs Läns Annonsblad, vilket fick till följd att 
Vestgöta lorrespondenten och stadens etablissemang började utmanas på allvar. 
Samtidigt står det klart att Skaraborgs Läns Annonsblad inte kom att bli ett 
frisinnat opinionsorgan, vilket på allvar kunde leda organisationen av en 
opposition. I båda fallen handlade det om en splittring bland städernas styrande 
elit som skapade möjligheter för politisk mobilisering.  

   Ortstidningarna spelade en stor roll för mobiliseringen, där 
tidningskonkurrensen och tullstriden förstärkte motsättningarna i Filipstad, 
medan tidningarna inte spelade samma roll i Skövde. På båda orter innebar 
mobiliseringarna också att föreningsväsendet blev aktivt. I Filipstad växte en 
politisk koalition fram under 1890-talet bestående av lokala folkrörelse-
organisationer och ortstidningen Filipstads Stads och Bergslags Tidning, medan 
liknande koalitioner aldrig kom till stånd i Skövde. Därmed uppstod i Filipstad 
en tradition av politisk organisering i samband med stadsfullmäktigevalen, vilket 
i stor utsträckning kom att saknas i Skövde. Tidningarnas allmänna politiska 
ställningstagande som frisinnad respektive konservativ spelade här en roll. 
Medan Filipstads Stads och Bergslags Tidning hade en central roll i mobiliseringen 
mot stadens styrande elit, fungerade i stället Vestgöta Korrespondenten 
begränsande, genom att vara etablissemangets röst. Skaraborgs Läns Annonsblad 
kunde heller inte fylla funktionen av att vara oppositionens organ i Skövde, 
mest på grund av tidningens karaktär av landsbygdstillvänt annonsblad.  
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   Mobiliseringen mot de styrande handlade i första hand om en önskan att byta 
ut den styrande regimen mot representanter som ansågs bättre stå upp för hela 
samhällets intressen. Det innebar en ny syn på hur kommunen skulle styras. 
Hedenskog har i sin studie av folkrörelsernas verksamhet i Nyköping noterat att 
en ny syn på stadsfullmäktigerepresentationen vann insteg under 1890-talet. 
Den äldre korporativa normen vilken föreskrev att olika intressen skulle 
representeras i stadens styrelse utmanades av en syn som istället betonade att 
stadsfullmäktigeledamöter skulle väljas in på grund av sin åsikt i olika frågor. 
Hedenskog kopplar det senare synsättet till folkrörelserna och deras deltagande 
i valen. Mina resultat bekräftar bara delvis Hedenskogs tes, istället visar 
resultaten på den roll ortstidningarna spelade i mobiliseringsprocessen. Särskilt i 
Filipstad är detta framträdande, där tullfrågan också hade en viktig påverkan på 
politiseringen. Ortstidningarnas betydelse kan inte underskattas, vilket 
utvecklingen i Skövde visar på. Avsaknaden av en starkt förankrad tidning i 
staden påverkade oppositionens möjlighet mobilisera och organisera sig. 

 

Vems stad?  

Missnöje med stadens skötsel hängde också samman med hur olika grupper 
upplevde att deras intressen och önskningar tillgodosågs av de styrande. Hur 
uppfattades rådande förhållanden? Det är tydligt att de frågor som splittrade eliten i 
de båda städerna hade en vidare innebörd. Det handlade dels om att de 
styrande inte ansågs intressera sig för eller ta hänsyn till övriga boendes i staden 
intressen och frågor, dels om att de styrande uteslöt andra samhällsgruppers 
möjligheter att föra sin egen talan och hävda sina intressen i stadens styrelse.  

   Frågan om ökad omsättning på stadsfullmäktigeledamöter var således 
framträdande i båda städer. Den intressanta skillnaden handlar dock om hur 
denna utmaning mot rådande förhållanden bemöttes. Som Tarrow påpekat 
begränsas politiska möjligheter och tillfällen av hur de utmanade bemöter 
oppositionen. Vad vi ser är att från och med 1893 aktiverar sig Köpmanna-
föreningen i Skövde, och sedermera också den moderata valmansföreningen, 
som en garant för att de avgående omväljs och det sker en systematisk 
uteslutning av icke-önskvärda personer. På samma sätt kan också 
Köpmannaföreningen låta välja in oppositionella. Men analysen av stads-
fullmäktigevalen visar att det är Köpmannaföreningen som styr omsättningen 
av stadsfullmäktige. Tillsammans med stadens ledande tidning, Vestgöta 
Korrespondenten, strävar man efter att bevara makten hos en grupp män i staden, 
som domineras av kommersiella och militära intressen. Nykterhetsrörelsen å 
andra sidan hade visserligen ett starkt fäste i staden och kunde räkna med stöd 
från andra organisationer, såsom arbetareföreningen, men hade ett svagt 
inflytande i stadsfullmäktige. Också de fullmäktigeledamöter som valdes in för 
att representera nykterhetsintresset, såsom plåtslagarmästaren och fabrikören 
Lundstedt och senare byggmästare Johansson, är påfallande tysta i fullmäktige.  
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   I samtiden talade man om elitens förmåga att ”absorbera” nya krafter i 
fullmäktige och det är en slutsats som ligger nära min egen, när det gäller 
Skövde. I Filipstad var läget detsamma, där hade nykterhetsrörelsen knappt 
något inflytande alls i stadsfullmäktige. Ändå står det klart att möjligheterna att 
bedriva intressefrågor, och senare partipolitik, skiljde sig åt i Filipstad och 
Skövde.  

    

Elitens roll 

I såväl Filipstad som Skövde uppstår möjligheter och tillfällen att mobilisera 
mot den styrande eliten i staden. Det som satte igång mobiliseringscykeln var 
att eliten visade oenighet, vilket uppmuntrade olika grupper i städerna att söka 
vinna inflytande och påverka utvecklingen i staden. Det fanns likheter men 
framför allt viktiga skillnader i möjligheterna att mobilisera i de båda städerna. 
Här menar jag att det är viktigt att analysera aspekter som rör rörelsers inre 
förhållanden: Vilka möjligheter såg oppositionella att förändra maktförhållanden? En 
rörelse som inte tror att man kommer att nå framgångar är på många sätt slagen 
på förhand. Trots motgångarna i Filipstad uppvisade de oppositionella här en 
helt annan kampglöd jämfört med Skövde, där ett missmod tidigt tycks ha 
spridit sig bland oppositionens ledande män. I såväl logen Thors som i 
arbetareföreningens protokoll kan vi återkommande läsa om det omöjliga i att 
utmana etablissemanget innan en rösträttsreform kommit till stånd, som 
begränsar de penningstarkas makt. Den här inställningen kontrasterar starkt 
mot godtemplarna i logen Filip i Filipstad, vilka utnyttjade sina resurser till det 
maximala. Symptomatiskt är att läsecirkeln 1905 snabbt blev en kommitté inför 
årets riksdagsval, när talaren uteblev. Tarrow har betonat rörelsers ”inre 
resurser” som en viktig faktor för en rörelses framgångar. I det här fallet 
handlade det inte minst om tillgången till aktivister med förmågan att se 
möjligheterna där de öppnar sig.  

   En viktig skillnad i jämförelsen mellan oppositionen i Filipstad och Skövde 
var förmågan hos aktörerna att dra nytta av politiska tillfällen och skapa 
möjligheter att agera politiskt. Här framstår också godtemplarna i Filipstad som 
både mer organiserade och mer sofistikerade när det gäller att utnyttja de 
resurser som stod till buds. I Skövde tycks en politisk vilja saknas i flera 
avseenden. Naturligtvis berodde detta också på den styrka och enighet som 
etablissemanget visade i Skövde. Genom den viktigaste ortstidningen, 
Köpmannaföreningen och senare Moderata valmansföreningen kunde 
etablissemanget fortsätta att utestänga oppositionen. Försök att bryta detta, t.ex. 
de frisinnades försök 1911 att bilda en koalition med arbetare- och hantverks-
föreningen, förhindrades snabbt och resolut.  

   De kraftiga begränsningar som oppositionen mötte i Skövde förklarar på 
många sätt ledarskapets pessimism före den allmänna rösträttens 
genomförande. Bakgrunden var bristen på resurser hos oppositionen, framför 
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allt stöd från en stor ortstidning. Visserligen var godtemplarorden också här en 
radikal kraft, men den var inte lika framträdande som i Filipstad. I Skövde 
balanserades godtemplarna av en stark blåbandsorden, och det är 
symptomatiskt att ordföranden F. O. Lundstedt också kommer att sitta med i 
styrelsen för Allmänna valmansförbundets lokalavdelning. Av stor betydelse för 
Skövde var den framträdande hierarkiska samhällsstrukturen, som skapade 
svårigheter att bygga allianser mellan olika samhällsgrupper. Detta gjorde att 
man inte lyckades knyta till sig personer med större röstresurser. Följden blev 
en försiktig hållning gentemot etablissemanget, eller kanske mer riktigt, en 
passiviserande hållning. Bidragande var också att Köpmannaföreningen hade 
tydliga drag av litteraturens elitpartier, där man på slutna sammanträden 
bestämde kandidatfrågan och sedan verkade för denne. Den säkerställde på så 
sätt omval av sittande stadsfullmäktigeledamöter och fungerade därigenom som 
etablissemangets stödparti. Symptomatiskt kom också de framträdande 
medlemmarna i såväl Köpmanna- som hantverksföreningen att ingå i den lokala 
moderata valmansföreningen. 

   Det styrande etablissemangets neutralisering av samlingsrörelsen i Skövde 
vittnar om dess resurser men också om dess politiska förmåga. Den styrande 
elitens enighet och anpassningsförmåga måste framhållas som en central faktor 
bakom de frisinnades påtagligt bristande möjligheter att mobilisera och bryta 
den styrande elitens makt över staden. Tarrows begrepp politiska möjligheter 
och tillfällen samt politiska begränsningar har därför visat sig vara fruktbara i 
studien och har kastat nytt ljus över förutsättningarna för partibildnings-
processer. Den bild som källmaterialet ger av förhållandena i Skövde är att det 
var svårt att organisera någon opposition överhuvudtaget. Två variabler har 
framhållits av Tarrow som avgörande för möjligheterna att mobilisera och 
förklarar utvecklingen i Skövde: splittrade eliter och framträdandet av 
inflytelserika potentiella allierade.885 Dessa båda faktorer var frånvarande i 
Skövde, vilket till stor del förklarar oppositionens bristande framgångar här. 
Analysen visar att de frisinnades möjligheter att mobilisera i Skövde 
begränsades starkt av den enade front som stadens styrande kunde visa upp och 
genom de motdrag som etablissemanget vidtog för att bevara makten över 
stadens styrelse.   

 

 

 

 

 

                                                 
885 Tarrows nyckeldimensioner, eller variabler, när det gäller politiska möjligheter och tillfällen var, 
som vi erinrar oss från kap. 2: 1) öppnandet av möjligheter för nya aktörer att delta i den politiska 
processen, 2) skiftande band mellan politiska eliter och medborgare, 3) splittrade eliter, 4) 
framträdandet av inflytelserika potentiell allierade.   
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Tolkningsramar och mobiliseringsstrukturer: en jämförelse 

 

Mobiliserande berättelser 

Det kan konstateras att möjligheterna att mobilisera i stadsfullmäktigevalen 
skiljde sig åt mellan de båda städerna. Förutsättningarna för kollektivt 
handlande var högst olika. En viktig faktor här är hur rörelser lyckas omsätta ett 
missnöje i mobiliserande tolkningsramar. Tolkningsramar, eller frames, handlar 
om rörelsers förmåga att beskriva en verklighet, sätta in den i ett större 
sammanhang och vid behov utveckla och förändra berättelsen om så behövs, 
för att mobilisera anhängare och väljare.  

   Vilka frågor försökte oppositionella mobilisera kring? Den radikala traditionen 
formade två sorters frisinne i Filipstad. Å ena sidan ett radikalt frisinne med 
huvudsaklig förankring i ortens godtemplarloge men även i delar av 
friskyrkorörelsen, å den andra sidan ett frisinne med betoning på individualism 
och frihet, företrädd huvudsakligen av Frans Melbourne och dennes tidning. 
Här i ligger en viktig skillnad att lyfta fram för att förklara dels frisinnets styrka i 
Filipstad, dels den splittring som präglade den lokala frisinnade 
partiorganisationen i staden. För nykterhetsfraktionen var förbudsfrågan helt 
central för reformpolitiken. En torrläggning av landet ansågs som ett centralt 
inslag i reformprogrammet, eftersom alkoholen ansågs som roten till det onda i 
samhället. Historikern Samuel Edquist har visat att detta var en föreställning 
inom godtemplarrörelsen som förenade kampen mot ”herrarna” och 
”spritkapitalet” i en nationell berättelse om framåtskridande.886 Det var en 
berättelse, eller en tolkningsram, som också kunde artikuleras på kommunal 
nivå. Nykterhetsfrågan kunde förena reformvänner av olika slag, men 
förbudssträvandena kom att innebära ett hävdande av statens och samhällets 
rätt att begränsa individuella friheter, vilket i sin tur väckte anstöt hos andra 
frisinnade företrädare. Rusdrycksfrågan lyfte fram en motsättning inom den 
heterogena frisinnade liberala rörelsen i landet, där kollektiva lösningar för 
samhällets bästa ställdes mot individens friheter. Frågans vikt visas inte minst 
genom den splittring den orsakade bland de frisinnade i Filipstad, där en 
veteran inom den frisinnade rörelsen som redaktör Frans Melbourne under 
åratal motarbetades och smutskastades, inte minst för sitt ställningstagande i 
rusdrycksfrågan, av nykterhetsfraktionen. Här fanns en spricka mellan olika 
riktningar som fick återverkningar i bildandet av ett lokalt liberalt parti.   

    Nykterhetsfrågan innebar visserligen möjligheter att mobilisera specifika 
sociala och politiska nätverk, men samtidigt var dess roll i en oppositionell 
tolkningsram om vad den politiska mobiliseringen i staden handlade om starkt 
begränsad. I själva verket kom den att öka spänningarna och vidga sprickan 
mellan olika frisinnade fraktioner.  Melbourne är i den meningen typisk för de 
moderatliberaler som grundade sin syn på liberalismen i mer principiella 

                                                 
886 Edquist (2001), s. 69-71, 133-140, 143-149. 
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frihetstermer snarare än i begrepp som jämlikhet och folkrörelseideal, vilket 
präglade socialliberalismen.887 Filipstad ingick nykterhetsfrågan som en 
grundbult i den tolkningsram som jag kallat för ”småfolksintresset”, vilket tidigt 
gav nykterhetsrörelsen en oppositionell roll såväl nationellt som lokalt.888 Den 
här rollen förstärktes också av att konservativa tidningar som Wärmlandsberg, 
som tydligt markerade rörelsen som radikala motståndare. Av den anledningen 
blev det också naturligt för folkrörelserna att se sig som en del av en 
oppositionell vänster. 

   En tydlig politisering vållade också problem inom nykterhetsrörelsen som 
sådan, där missionsvännerna under tidigt 1900-tal protesterade mot 
politiseringen av samarbetskommittén. Denna kritik är förmodligen det som 
ligger bakom Sven Lundkvist slutsats om de frireligiösas alltmer konservativa 
hållning. Men en annan tolkning kan vara att det egentligen handlade om att 
återupprätta nykterhetsrörelsens politiska neutralitet. För att nå resultat i 
nykterhetsfrågan måste man skapa möjligheter att också kunna samarbeta med 
högern, som innehade makten inte minst i Filipstad. Motsättningen mellan 
godtemplarna och missionsvännerna kan i detta perspektiv tolkas som en kamp 
mellan två motstridiga tolkningsramar, som å ena sidan skriver in rörelsen i en 
vänsterideologi och å den andra sidan söker finna en väg till reformer bortom 
partipolitiken. I förlängningen handlar det också om en motsättning om 
nykterhetsrörelsens medel: att verka som politiskt parti eller som påtrycknings-
grupp.  

   Fallet Skövde visar på en annan utveckling. Här politiserades inte 
nykterhetsfrågan så som i Filipstad. Ändå hade staden en gammal och stark 
nykterhetsrörelse, och nykterhetsfrågan fördes fram vid ett flertal tillfällen som 
oppositionens centrala fråga. Istället är det stadens ekonomiska förhållanden, 
inte minst lån för inköp av jord i samband med militärförläggandet till staden, 
som man försöker mobilisera kring. Resultaten från Skövde pekar att 
förklaringen till att nykterhetsfrågan inte fick samma tyngd berodde på i 
huvudsak två faktorer: dels nykterhetsrörelsens svaga koppling till 
etablissemanget, dels den strikta politiska neutralitet som samarbetsorganen 
intog i stadsfullmäktigevalen. Visserligen finner man ett visst stöd i stads-
fullmäktige för att främja nykterhetsåtgärder, men det saknades en vilja från 
aktörer med politisk tyngd att vilja politisera frågan på samma sätt som i 
Filipstad.  

   Medan godtemplarrörelsen i Filipstad snabbt blev en del av en politiserad 
lokalpolitik, tvingades godtemplarna i Skövde att konkurrera med andra lokala 
organisationer om inflytande. I Filipstad fungerade nykterhetsfrågan som en 
samlande symbol för radikalismen, medan den inte fick samma värde i Skövde. 
Detta blir tydligt om man närmare betraktar stadsfullmäktigevalen 1905-1910, 
vilka i Skövde dirigerades av Nykterhetsvännernas samarbetskommitté och 
                                                 
887 Hedin (2002). 
888 Den internationella karaktären hos nykterhetsrörelsen ska betonas. Se Bengtsson (2011), s. 46-
61. 
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nykterhetsorganet Billingen. T.ex. får den frisinnade häradshövdingen Beck-
Friis stå tillbaka för en nykterhetskandidat, som ett sätt att skjuta fram 
nykterhetsfrågan. En intensiv kampanj inleds också för att likställa nykterhets-
frågan med småfolkets intressen, vilket godtemplarna i Filipstad lyckats med så 
framgångsrikt. Strategin måste sägas ha misslyckats i Skövde, för i stället väljs 
Beck-Friis in av köpmanna- och hantverksföreningen. Fallet Skövde 
demonstrerar lokala strukturers betydelse för politiska rörelsers framgångar. I 
valet 1908 är frågan om det lokala vetot som hetast, vilket dock resulterar i att 
nykterhetsrepresentanten i fullmäktige, N. J. Johansson, inte blir omvald. 
Nykterhetsfrågan fyllde helt enkelt inte samma funktion i Skövde som den 
kunde göra i Filipstad. Ingrid Åberg har i sin studie av folkrörelsernas 
verksamhet i 1880-talets Gävle och kunde där konstatera att vissa frågor var 
alldeles för kontroversiella för att man skulle kunna enas kring dem. I Skövde 
tycks nykterhetsfrågan varit en sådan kontroversiell fråga. I stället fick 
småfolksintresset ett annat innehåll i Skövde, där man förenade en antielitpolitik 
med konkreta reformer.  

 

Nya och gamla tolkningsramar 

Den intressanta frågan handlar dock om kontinuitet eller förändring i 
tolkningsramarna. Det kan ju antas att rikspartiernas etablering i kommunerna 
innebar ett brott med de gamla tolkningsramarna till förmån för ideologiska 
krav och intressefrågor. Kan vi se en kontinuitet när det gäller vilka frågor som lokala 
föreningar och de senare etablerade partiorganisationerna drev, eller förändrades dessa frågor 
med de senare? Den tolkningsram som utformades i Skövde, tog form i den kritik 
mot stadens låne- och ekonomiska politik, som växte fram i slutet av 1880-talet. 
Det var i 1889 års valrörelse som föreningarna för första gången uppträdde som 
politiska aktörer i kommunala sammanhang. Den påstått eftersatta fattigvården 
och bostadsbristen i staden löper som en röd tråd genom stadens kommunala 
historia. Det är också den tolkningsram som utformas under 1890-talet och 
som i mer eller mindre oförändrad form utgjorde den oppositionella självbilden 
i Skövde. Tolkningsramen skapade en berättelse om en maktägande grupp, som 
i egenskap av sin röstmakt, inte anser sig behöva ta hänsyn till folkliga intressen. 
Denna berättelse som skapades av oppositionen på möten (i protokoll), 
tidningsartiklar och insändare handlade om stadens styrelses bristande 
folklighet. I jämförelse med Filipstad saknas helt nykterhetsfrågans centrala 
ställning i Skövdeliberalernas mobiliserande berättelser. I Filipstad handlar 
motsvarande berättelser mer om nykterhetsrörelsens maktkamp med högern, 
medan berättelsen i Skövde handlar mer om den legitima omfördelningen av 
stadens resurser. Berättelsen om vanstyret i Skövde måste ändå betraktas som 
en framgång, eftersom den kom att bli ett centralt inslag i landskommunens 
mångåriga kamp mot en inkorporering med staden. Det visar hur en slagkraftig 
tolkningsram kan föras över mellan olika grupperingar.  
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   När det gäller Filipstad står det klart att nykterhetsfrågan var en dominerande 
tolkningsram för frisinnet. Ett ställningstagande i frågan splittrade de frisinnade 
grupperingarna i staden. På många sätt är stämningen mer hätsk mellan 
frisinnade som Frans Melbourne å ena sidan och nykterhetsfraktionen kring 
Carl Josefsson, än vad den var mellan högern och de frisinnade. Nykterhets-
frågans ställning innebar att den öppnade möjligheter att skapa konkurrerande 
tolkningsramar, som möjliggjorde nya koalitioner. Frans Melbournes samarbete 
med reformsinnade moderata, exempelvis kring frågan om elektricitetsbolagets 
kommunalisering, var möjligt på grund av Melbournes avståndstagande från 
nykterhetsradikalismen. Den radikala nykterhetsfraktionen å sin sida utnyttjade 
detta för att nedsvärta och smutskasta Melbourne, där han utpekades som 
högerman och nykterhetssakens främsta motståndare. Bakgrunden till den allt 
ökande aversionen gentemot Melbourne från nykterhetsfraktionens sida, var att 
denne var framgångsrik i sitt fraktionsbyggande. Kampen mellan två olika 
oppositionella tolkningsramar beredde samtidigt väg för Melbourne att bygga 
nya mobiliseringsstrukturer, genom att etablera kontaktnät med framstegs-
vänliga moderata. Det har bland forskare som studerat det förra sekelskiftets 
politiska rörelser poängterats att det finns stora svårigheter att tala om 
ideologier i modern mening, när det gäller att etikettera deras föreställnings-
värld.889 Exemplet Melbourne visar på så sätt hur gränsen mellan moderata och 
frisinnade kom att omförhandlas efter sekelskiftet.  

    Det kan med andra ord konstateras att de frågor som stod i centrum för 
oppositionen under 1890-talet var desamma mot periodens slut. Samma bild 
framträder också om vi beaktar de oppositionellas verksamhet i stads-
fullmäktige. I Filipstad motionerade man i högre utsträckning för 
inskränkningar i rusdryckshandeln, medan oppositionens företrädare i Skövde 
oftare motionerade i frågor som rörde i synnerhet el, vatten och avlopp. I båda 
fallen handlade det om att verka för småfolkets bästa.   

   Slutsatsen att kontinuitet präglade vilka frågor oppositionen samlades kring 
leder naturligtvis fram till frågan om konstruktioner av ”vi” och ”dem”. Vilka 
kollektiva identiteter eftersträvades av de politiska aktörerna? Det ”vi” som skapas av de 
frisinnade aktörerna utgick ifrån en tankefigur om en härskande elit och mot 
denna står småfolket. Det här är en dikotomi som formuleras under slutet av 
1880-talet och omformuleras och utvecklas ut under åren. Småfolksbegreppet 
var dock inledningsvis omstritt, Wärmlandsberg ifrågasatte det under tidigt 1890-
tal som beteckning för vänsterns väljare. På samma sätt ifrågasatte Vestgöta 
Korrepsondenten oppositionens självpåtagna beteckning sparsamhetsvänner 1901. 
Småfolk och sparsamhetsidealet var i det närmaste entydiga, ökade offentliga 
utgifter och skatter ansågs falla på det stora folkflertalet. Detta var väl 
inarbetade beteckningar för vänstern vid den här tiden.890  

                                                 
889 Bengtsson (2011), s. 348ff. 
890 Sådana beteckningar var t.ex. vanligt förekommande markörer i rösträttsrörelsens valkampanjer. 
Se t.ex. Vallinder (1962), s. 234. 
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   Småfolksbegreppet och dess ideologi, småfolksintresset, transformeras under 
1890-talet när nykterhetsrörelsen framträder på orterna som lokalpolitiska 
aktörer. För särskilt godtemplarna, som tidigt ställde sig i opposition mot 
rådande samhällsordning, innebar det att sätta nykterhetsfrågan i centrum för 
en reformpolitik som fokuserade på sociala och politiska reformer. Här är 
Filipstad ett typfall och där godtemplarna framträder som den stora vänster-
kraften i början av 1900-talet. I Skövde däremot lyckades godtemplarna aldrig 
skaffa sig en sådan position att de kunde dominera oppositionens 
tolkningsramar på samma sätt. Nykterhetsfrågans framskjutande position i den 
oppositionella tolkningsramen innebar dock konflikter med företrädare för 
andra tolkningsramar, här exemplifierad med Frans Melbourne i Filipstad. 
Melbourne var på många sätt representant för en äldre småfolksideologi men 
som genom nykterhetsfrågan kom att hamna på kant med sina frisinnade 
meningsfränder bland godtemplarna. Motsättningarna var framförallt av 
principiell natur. Det handlade om konflikten mellan individualism och 
kollektivism, om att följa sin personliga övertygelse eller majoritetsbeslut. Det 
här var en konflikt som kom att genomsyra de frisinnade i Filipstad och 
påverka organisationsmöjligheterna. I Skövde uppstod aldrig samma mot-
sättning och min förklaring är att här hade inte godtemplarrörelsen den radikala 
hållning och dominerade inte oppositionen på samma sätt som den lokala logen 
kunde göra i Filipstad. Istället kännetecknades oppositionen och frisinnet i 
Skövde av splittring, där någon stark kollektiv identitet aldrig utformades 
eftersom ett flertal tolkningsramar konkurrerade med varandra om att definiera 
oppositionen och den frisinnade identiteten.   

 

Allianser och inflytande 

Förekomsten av ett missnöje som kan omvandlas till politiska möjligheter och 
tillfällen, genom slagkraftiga tolkningsramar som mobiliserar stöd för rörelser, 
utgör grunden för den politiska mobiliseringsprocessen. Men rörelseaktivister 
måste också söka allierade för att nå framgångar. Frans Melbourne har i studien 
lyfts fram som en skicklig byggare av mobiliseringsstrukturer för att uppnå 
kommunala målsättningar, och det är mot dessa kontaktytor vi nu ska rikta 
blickarna. På vilka sätt försökte oppositionella mobilisera stöd för att få inflytande? Hur 
uppfattades föreningars deltagande i stadsfullmäktigevalen? Vilka allianser var möjliga att 
skapa? Tidningarnas roll i den tidiga mobilseringen har redan diskuterats, istället 
fokuseras organisationernas strävanden att knyta kontakter och bygga allianser. 

   Det är tydligt att oppositionen i Filipstad var splittrad, men samtidigt hade 
nykterhetsfraktionen en stark utgångspunkt genom att ha sin bas i den 
dominerande nykterhetslogen Filip. Den starkt politiserade logemiljön var en 
styrka, eftersom den fungerade som bas för mobilisering av röstberättigade 
samtidigt som man också hade tillgång till effektiva tolkningsramar och andra 
resurser. Samtidigt innebar denna starka förankring i nykterhetsmiljön också en 
begränsning eftersom nykterhetsfrågan alltid riskerade att stöta bort potentiella 
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allierade bland stadens borgerlighet. Denna tydliga politisering i logen skapade 
också friktioner med de frireligiösa, speciellt missionsvännerna.  

   Eftersom frisinnet så starkt identifierades med nykterheten så innebar det i 
längden ett problem att ena olika grupper i ett parti. Gång på gång tvingades 
också kretsarna kring Carl Josefsson att kompromissa med andra falanger för 
att bygga en enad vänsterfront. I Skövde var de frisinnades problem att skapa 
allianser av ett annorlunda slag. Här lyckades inte oppositionen att från början 
skapa en enad front. En faktor var avsaknaden av en rörelsevänlig ortstidning, 
men av större betydelse var splittringen bland föreningarna själva. Köpmanna-
föreningen framträdde här som etablissemangets stödparti i början av 1890-
talet, en roll som man hade ända till 1911. Köpmannaföreningen samverkade i 
första rummet med hantverksföreningen, medan däremot arbetareföreningen 
och nykterhetsrörelsens organisationer sällan kommer fram i källorna som 
möjliga allianser. Inte heller den lokala samarbetsorganisation som nykterhets-
vännerna etablerade på orten under 1890-talet kunde ena föreningarna. I stället 
innebar konflikter omkring dess arbete i Skövde att leda till att 
godtemplarlogerna ofta stod utanför samarbetet.  

    Folkrörelsernas engagemang i stadsfullmäktigevalen möttes inte av något 
principiellt motstånd i Filipstad och inte heller den Moderata valmans-
föreningen avstod från att organisera val. Här är kontrasten tydlig mot Skövde 
där den dominerande ortstidningen Vestgöta Korrespondenten anklagade bl.a. 
folkrörelserna för att dra in politiken i stadsfullmäktigevalen, samtidigt som den 
moderata valmansföreningen där låter Köpmannaföreningen även fort-
sättningsvis att sköta valrörelserna i stadsfullmäktigevalen.  

  Den dominerande roll som Köpmannaföreningen spelat i Skövde tas efter de 
nya valbestämmelserna över av den Moderata valmansföreningen, som lyckas 
hålla föreningarna utanför politiken. Denna motsättning mellan elitorienterade 
och småfolksorienterade föreningar var en direkt föregångare till de frisinnade 
och moderata valorganisationer som blir verksamma under 1900-talets början. 
Sammanfattningsvis kan det sägas att i såväl Filipstad som Skövde hade den 
frisinnade partiorganisationen sina rötter i äldre småfolksallianser. I Filipstad 
hade man dock möjligheter att också mobilisera vissa grupper av större 
röstägare med anknytning till folkrörelserna, medan man i Skövde saknade den 
här möjligheten. En förklaring till att möjligheterna att bygga mobiliserings-
strukturer såg så olika ut, var den tidiga politiseringen av stadsfullmäktigevalen i 
Filipstad, vilka gav upphov till effektiva och slagkraftiga tolkningsramar om ett 
tydligt ”vi” mot ”dem” vilka kunde bilda grund för mobiliseringsstrukturer i 
framtiden.            

   Konflikterna var emellertid också uttryck för motsättningar på en annan nivå. 
Kontroverserna kring Melbourne i Filipstad fångar också den motsättning 
mellan olika liberala ståndpunkter som fanns vid den här tiden och som vi 
redan varit inne på.  Den polariserande ställning nykterhetsfrågan hade och 
godtemplarrörelsens dominans gav i Filipstad upphov till en radikal version av 
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frisinne, vilken snarare exkluderade än inkluderade. Följaktligen innebar detta 
att åsiktsvallinjen tidigt var mycket stark här, vilket utmaningen från den anti-
absolutistiska fraktionen visar. Den samlingsrörelse som uppstår i Filipstad, 
med nykterhetsfrågan som huvudsaklig fråga, hade dock en vidare innebörd 
eftersom den också var en kritik av de frisinnades samverkan med 
Socialdemokraterna. I Filipstad var avsöndringen till högern mycket mindre 
omfattande, men enbart till följd av den radikala nykterhetsfraktionens 
eftergifter. De få avhoppen av ledande frisinnade visar dock på den tydligt 
markerade vänsterhållning som kännetecknade frisinnet i Filipstad. I Skövde 
blev däremot den samlingsrörelse som formerade sig inför stadsfullmäktigevalet 
1917 en svår prövning för de frisinnade. Här gav berättelsen om vanstyre och 
de maktägandes arrogans upphov till samarbetssträvanden mellan missnöjda 
moderata valmän och frisinnade. Den styrande elitens splittring innebar att 
frisinnade aktörer insåg att en politisk möjlighet till handling öppnade sig. 
Genom att framföra samlingstanken som en opolitisk motkraft mot 
politiseringens splittrande effekter och klasspartiernas tyranni, såväl till höger 
som till vänster, hoppades vissa frisinnade grupper kunna skapa en spricka i 
etablissemangets murar. Den opolitiska parollen framfördes som 
huvudbudskap medan det konkreta programmet innehöll de programmatiska 
frisinnade kraven som tidigare formulerats, där bostadsbrist och fattigvårdens 
stärkande intog ett par huvudpunkter.  

   Vänstersamarbetet föll dock på ideologiska och taktiska skäl, där oviljan till en 
bred vänstersamverkan gjorde att den frisinnade lokalavdelningen drog sig ur. 
Samlingsrörelsen hade 1917 framgångar men föll snart samman på grund av 
högerns taktiska manövreringar. Samlingsrörelsens uppgång och fall i Skövde är 
ett intressant exempel eftersom det exemplifierar hur långt partipolitiseringen 
av kommunerna gått på många håll. Såväl de frisinnades som högerns hållning 
visar att partihänsyn dominerade det kommunala livet. En återgång till ett 
opolitiskt kommunalt liv ansågs som omöjligt. Samlingstanken åskådliggör i 
stället att sakfrågor i det kommunala nu var liktydigt med partifrågor.  

   Sammanfattningsvis kan vi konstatera att liberalerna i Filipstad hade större 
möjligheter att mobilisera politiskt jämfört med i Skövde. Den stora skillnaden 
tycks vara den frisinnade lokalavdelningens förankring i en stark rörelsemiljö, 
vilken skapade en känsla av samhörighet och politisk identitet och 
förutsättningar att bygga allianser till andra grupper. Det drag av ”milieu-parti”, 
För att tala med Karl Rohe (se kap. 1), som är särskilt starkt i Filipstad återfinns 
i mindre utsträckning i Skövde, där de frisinnade är mer splittrade. Genom att 
knyta an till en befintlig tolkningsram inom godtemplarrörelsen, som grundades 
på kritik och kamp mot det bestående samhällets brister, kunde de frisinnade i 
Filipstad dra nytta av redan existerande och inarbetade tolkningsramar för att 
mobilisera. I Skövde fanns inte den förankringen, utan här sökte man utarbeta 
mobiliserande tolkningsramar utifrån verkliga problem i staden, som den 
styrande eliten lastades för. Möjligheten att politisera kommunerna berodde 
dock på graden av öppenhet i den offentliga debatten, och här hade de 
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frisinnade i Filipstad en fördel genom sin tillgång till egna mediala kanaler. I 
Skövde däremot var den gamla eliten enad och debatten var relativt sluten. 
Följden blev att mobiliseringsstrukturerna var svagare i Skövde.    

 

Partibildningsprocesser i Filipstad och Skövde: en alternativ bild av 
kommunernas politisering 

 

Aktörers betydelse 

Forskningen om utvecklingen av kommunal politik och kommunala 
partiorganisationer har ofta förmedlat bilden av att politisering sker i två steg: 
dels partiernas övertagande av kandidatnomineringar under 1930-talet, dels 
utvecklandet av kommunala program under 1960-talet.891 I den här studien 
visas att en sådan bild av svensk lokalpolitik måste nyanseras.    

    Det kan konstateras att i såväl Filipstad som Skövde var kommunerna 
politiserade redan innan den fullt genomförda demokratiseringen av de 
kommunala valen 1919. Den tidigare forskningen har i huvudsak studerat 
socialdemokratins intåg i de kommunala församlingarna och pekat på den 
konsensuskultur av sparsamhet som formade de socialdemokratiska parti-
männen och socialdemokratins valstrategi. Den bild som ges i dessa studier är 
att det rådde en ”borgerlig hegemoni” som fortsatte att dominera kommunerna 
fram till det att en stark och färdigutvecklad socialdemokrati under 1940-talet 
kunde påbörja sitt arbete att bygga Folkhemssveriges kommuner.892 Resultaten i 
den här undersökningen pekar emellertid mot att det finns starka skäl att 
nyansera den bilden. Studien visar att offentliga valmöten, där kandidater 
nominerades utifrån en representativ kandidatprincip, var regel redan under 
1890-talet. Det har också påvisats det direkta sambandet mellan dessa fraktioner 
och koalitioner och de senare uppkomna lokalavdelningarna av rikspartierna. 
Det har också visats att kommunala program fanns redan före de demokratiska 
valen, som ett led i en strategi att stärka de lokala partiorganisationerna. Det har 
också påpekats att det mesta tyder på att dessa partiprogram hade ett lokalt 
ursprung, men speglade samtidigt en ambition hos rikspartiet.  

   Analysen visar att det fanns en kontinuitet i de oppositionella tolknings-
ramarna, vars kärna utgörs av en kollektiv identitet av att företräda ett 
småfolksintresse.893 Samtidigt visar de båda fallstudierna på en mer lokal prägel i 
Skövde, där kritiken mot stadens styrelse kretsade kring bostads-byggande och 
en påstått eftersatt fattigvård. Förklaringen tycks ligga i olikartade politiska 
möjligheter och tillfällen, där tullfrågan i Filipstad innebar att lokala frågor 
                                                 
891 Bäck et al (2005), s. 341-348. Sundberg (1989). 
892 Bl.a. Östberg (1996), s. 114ff, Ekström von Essen (2003), s. 208ff. 
893 Jfr Lundberg (2007), som betonat den svenska liberalismens och socialdemokratins 
gemensamma rötter i en äldre radikalism, förvaltad av arbetareföreningsrörelsen och 
vidarebefordrad till de sentida partierna via rösträttsrörelsen.  
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kunde politiseras genom att integreras i en övergripande politisk tolkningsram 
som skapade ett tydligt ”vi” och ”dem”, vilket var avgörande för att skapa en 
stark kollektiv identitet bland de frisinnade. I Skövde såg politiseringen 
annorlunda ut. Medan tolkningsramarna i Filipstad fokuserade på kamp mot 
den styrande eliten, och där nykterhetsfrågan fick en funktion av ideologisk 
symbol, var tolkningsramarna i Skövde mer konkreta i sin elitkritik. Den 
oppositionella tolkningsramen i Skövde kom inte i samma utsträckning att 
integreras med nationella stridsfrågor och framväxande politiska identiteter, 
utan förblev på grund av oppositionens splittring i hög grad lokala till sin 
karaktär. Skillnaderna har en förklaring i de olika miljöer som kom att forma de 
båda frisinnade partibildningarna. Den tyske statsvetaren Karl Rohe har med 
sitt begrepp ”milieu-party” understrukit vikten av att studera i vilken kulturell 
kontext politiska partier verkar.894 Filipstads-frisinnets starka förankring i den 
lokala godtemplarrörelsen formade också dess tolkningsramar, medan 
avsaknaden av en motsvarande stark förankring i en specifik miljö kom att 
prägla Skövde-frisinnet.    

   Studien visar att ortstidningarna var en avgörande faktor för kommunernas 
politisering. Tullstridens betydelse i Filipstad visar med all tydlighet på den 
nyckelroll politiska ortstidningar spelade för att sammanknyta det nationella 
med det lokala. Samtidigt är det viktigt att understryka att tullfrågan inte var av 
avgörande betydelse för den starka politiseringen av lokalpolitiken, som fallet 
visar. I stället innebar den skiljelinjens framlyftande, där tidigare motsättningar 
skärptes och fördjupades. Tullstriden innebar att en lokalpolitisk motsättning 
mellan fraktioner fördjupades och fick en mer allmän och ideologisk färgning. 
Om motsättningen tidigare handlat om lokala maktförhållanden och 
intressekonflikter, gav tullstriden motsättningarna en vidare innebörd i form av 
en motsättning mellan konservativa och radikala, mellan höger och vänster. 
Som Duverger för länge sedan påminde om, har historien betydelse för partiers 
och partisystems fortsatta liv.  Fallet Filipstad visar på vikten av historisk 
förståelse för att förstå politiska processer. Den skarpa motsättning som färgade 
Filipstads lokalpolitik under 1880- 90-talen kom att forma den framtida 
kommunala politiken. Motsättningarna mellan Melbourne och godtemplarna i 
logen Filip speglar inte enbart de växande sprickorna mellan nykterhetsvänner 
och de så kallade stadsradikalerna, utan också de ökande spänningarna mellan 
olika uppfattningar om partier och deras kommunala funktioner. Melbourne 
framträder här som en försvarare av självständighet och pragmatism, medan 
godtemplarna å sin sida företräder en linje som strävar efter att stärka partierna 
och deras inflytande över kandidatnomineringarna och i förlängningen politiken 
som helhet. Studiens resultat understryker nykterhetsrörelsens betydelse för 
utvecklingen av masspartiet, inte minst lokalt. Dess viktigaste bidrag var att den 
tillhandahöll en organisation för valrörelser, med resurser och aktivister som 
kunde aktiveras för att mobilisera väljarna. Dessutom tillhandahöll den en 
ideologi, genom att sammansmälta nykterhetsfrågan med ett demokratiskt 

                                                 
894 Rohes avsikt var att försöka finna en förklaring till varför partierna i det tyska kejsardömet visade 
högst olika ansikten, beroende på den region de verkade i. Se Rohe (1990), s. 1-25, 107-126.   



243 
 

småfolksintresse.895 Resultaten från Filipstad visar på en tidig och stark 
politisering av kommunalpolitiken, även i ”modern” mening. Det visar att 
tidigare forskningsresultat som t.ex. Kjell Östbergs studie av socialdemokratisk 
kommunalpolitik fram till första världskriget måste nyanseras. Genom att vidga 
fokus också till andra aktörer än Socialdemokraterna framträder en mer 
komplex bild av kommunalpolitiken före demokratiseringen. 

   Studien av Skövde understryker ortstidningarnas roll för en tidig politisering 
av lokalpolitiken. Avsaknaden av ett alternativ till moderata Vestgöta 
Korrespondenten gör att lokalpolitiken inte får den politiska färgning som i 
exemplet Filipstad. En avgörande faktor var att den potentiella opposition som 
fanns var svag och splittrad. En indikation på detta är rösträttsrörelsens svaga 
ställning i Skaraborg som helhet, vilken var splittrad mellan radikala och 
moderata demokrater. Inte heller den kvinnliga rösträttsrörelsen, genom 
F.K.P.R., gör sig påmind i källmaterialet. Den konservatism som präglade 
Skaraborg som helhet färgar också av sig på den vänster som växer fram, där 
kommer att präglas av en moderat hållning. Skövdes radikala röst utgörs under 
1880-talet av Skaraborgs läns annonsblad, som dock främst vänder sig till 
landsbygdens befolkning. Tidningens politiska hållning stärks med åren och 
vänsterhållningen i sakfrågor framträder tydligare. Lokalpolitiken lyser dock 
länge med sin frånvaro i spalterna. En likaledes försiktig hållning präglade 
föreningarna i staden. Partipolitiseringsprocessen såg därför annorlunda ut i 
Skövde. Här saknas i hög utsträckning de förutsättningar som Duverger 
beskrivit som avgörande för uppkomsten av lokala partier. De faktorer som 
Duverger pekat ut som avgörande är emellertid beroende av vilka 
tolkningsramar som formas. Skövde är mer elitiskt präglat och viljan att ersätta 
traditionella eliter är svag. Här finns ingen kollektiv identitet som knyter 
oppositionella grupper samman på samma sätt som i Filipstad. Skövde är på 
intet sätt unikt, utan uppvisar drag som återfinns i andra västgötska städer, 
bland andra textilindustrins Borås. Politiska konflikter i Skövde präglades 
framför allt av lokala drag, som utgjorde kärnan i politiseringsprocessen. 
Samtidigt är det uppenbart att de frisinnade i Skövde var mindre utmanande 
mot de styrande än i Filipstad. Tar vi stadsfullmäktigevalen 1910 respektive 
1911 som ett mått på vänsterns möjligheter att mobilisera sina väljare, kan man 
också konstatera att oppositionen i Filipstad var framgångsrikare än i Skövde. 
Dels handlar det om starkare egalitära känslor och vilja att ersätta traditionella 
eliter, dels är det uppenbart att åsiktsvallinjen är mer framträdande i Filipstad än 
i Skövde. 1911 års valrörelse i Skövde, som föregåtts av försök att skapa en 
bred folklig samverkan med också arbetareföreningen och hantverksföreningen, 
förs med en opolitisk ton där nykterhetsfrågan ska verka samlande. Den 
moderata valmansföreningens agerande här avgjorde frågan och markerade 
med tydlighet stadsfullmäktigevalen som partipolitiska. De lokala 

                                                 
895 Det är berättigat att ställa frågan om man kan tala om en sådan ideologi. Viktor Lundberg har i sin 
studie påpekat svårigheterna att ”artbestämma” tidiga politiska rörelser. Jag menar dock att man här 
kan tala om en utpräglad vänsterideologi med betoning på samhällets förändring. Se Lundberg 
(2007), s. 387ff, 400ff. 
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maktstrukturerna påverkade utvecklingen av partifunktioner och därmed också 
partiorganisationerna.  

   Tidigare forskning om folkrörelser har antingen pekat mot deras integrerande 
funktion i det nya industrisamhället som växte fram i början av 1900-talet, eller 
mindre utsträckning betonat deras drag av proteströrelse.896 I den här studien 
styrks tesen om folkrörelserna, särskilt godtemplarrörelsen, som inte bara en 
proteströrelse utan en direkt utmaning mot etablissemanget. Detta drag är 
tydligast i Filipstad, men framkommer också, dock inte lika framgångsrikt, i 
Skövde. Karl Johan Krantz har i sin studie av kaserneringen av regementen i 
Kronobergs län kring 1900-talets början, noterat folkrörelsernas bristande 
inflytande och resonerat varför hans resultat skiljer sig från det av Sven 
Lundkvist ledda folkrörelseprojektet. En möjlig förklaring enligt Krantz kan 
vara att folkrörelseprojektets resultat i huvudsak kommer från mellansvenska 
städer. På basis av sina egna resultat för Krantz fram hypotesen om ett 
västsvenskt folkrörelsemönster, med lägre inflytande i stadsfullmäktige och ett 
mindre lokalpolitiskt engagemang.897 Mina resultat stödjer Krantz hypotes att 
det fanns uppenbara regionala skillnader i folkrörelsernas möjligheter att 
mobilisera och delta i lokalpolitiken. Det tydligaste resultatet i den här studien, 
och som skiljer den från andra folkrörelsestudier, är att ett fokus på aktörerna 
visar vilken betydelse ledarskapet spelade för organisationernas utveckling och 
karaktär. Ledarskapet för godtemplarlogen i Filipstad lyckades trots ett kompakt 
motstånd hålla mobiliseringen vid liv under långa perioder av motgångar. 
Istället drog man lärdomar och prövade nya strategier och tolkningsramar för 
att pröva etablissemangets makt. I Skövde var det annorlunda. Här föll 
ledarskapet tillbaka i förtröstan på framtida rösträttsreformer, vilka kunde 
begränsa den styrande elitens kommunala dominans. Här fanns det uppenbart 
skillnader i de lokala organisationernas både inre och yttre resurser. 

   Erfarenheterna och ledarskaptes betydelse påverkade också utvecklingen av 
frisinnade lokalavdelningar. Medan den frisinnade partiorganiseringen i 
Filipstad tidigt visade på starka drag av masspartiet, där partiet knyter 
sympatisörer till sig genom ett flertal funktioner än att vara en valorganisation, 
visar frisinnet i Skövde på uppenbara drag av traditionella elitpartier, som 
aktiveras först i samband med valtillfället. Den viktiga skillnaden mellan 
partiorganisationerna i Filipstad och Skövde var dock graden av förankring i 
stödorganisationer, som socialiserade och höll samman en kollektiv identitet 
som utgjorde basen för mobiliseringen. Frånvaron av en stark och enad 
demokratisk vänster skapade aldrig förutsättningar för en politisering av lokala 
frågor som i Filipstad. Dessutom var nykterhetsrörelsen inte ensam om att 
mobilisera inför val, utan Köpmannaföreningens aktiviteter bidrog också till att 
stärka etablissemangets grepp om valrörelserna. En politisk möjlighet var dock 

                                                 
896 Se Lundkvist (1977) och Frånberg (1983) som i motsättning till Lundkvist jämför folkrörelserna, i 
synnerhet nykterhetsrörelsen, som ett svenskt exempel på populistiskiska motståndsrörelser mot 
samhällsförändringar. För nyare perspektiv på folkrörelsernas betydelse för fr.a. moderniseringen”, 
se Edquist (2001); Lundberg (2007).  
897 Krantz (1988), s. 227. 
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att försöka splittra eliten genom att lyfta fram ett gammalt missnöje med 
stadens styre. Det misslyckades visserligen, men visar på att lokala frågor hade 
en viktig betydelse för de politiska aktörerna även efter att de nationella 
partierna hade etablerat sig lokalt. Jämförelsen mellan Filipstad och Skövde 
visar att skillnaderna i de frisinnades möjligheter att skapa partiorganisationer 
inte kan förklaras tillfredsställande med variabler som socioekonomisk eller 
teknologisk utveckling898, utan snarare att politiska eliters valmöjligheter hade 
en stor betydelse. Här hade Filipstads frisinnade en fördel genom sin regionala 
förankring i en starkare ”milieu”, präglad av radikalism och en tradition av 
politisk organisering som saknades i Skövde och Skaraborg.   

 

Kontinuitet och förändring 

Oppositionens svaga roll, har det hävdats i avhandlingen, innebar att man i 
Skövde liksom även i Filipstad tvingades finna nya former för att samla olika 
samhällsgrupper. I båda fallen handlade det om att tona ned kontroverser för 
att ena olika fraktioner i staden. För nykterhetsvännerna i Filipstad handlade det 
om att söka samarbete med dels de frireligiösa, särskilt missionsvännerna som 
stötts bort av politiseringen av nykterhetsfrågan, dels med liberaler som inte 
tillhörde nykterhetsrörelsen. Samlingsparollen 1904 blev därför ”de frisinnade”. 
I Skövde var det nykterhetsfrågan som var kontroversiell och därför förde man 
fram sparsamhet som paroll 1901. I båda fallen handlade det om försök att 
skapa förutsättningar för kollektivt handlande i lokalpolitiken, genom att 
åberopa symbolladdade begrepp. Det är slående att man i Filipstad åberopar en 
beteckning med koppling till ett nationellt parti, medan man i Skövde vädjar till 
ett traditionellt småfolksintresse. Åtminstone i Filipstad kan man göra en direkt 
koppling mellan detta valmöte och bildandet av en frisinnad lokalavdelning, 
medan ett sådant samband är mindre tydligt i Skövde. 

   Nykterhetsrörelsens samband med de frisinnade (och Socialdemokraterna) 
har noterats i forskningen. Däremot har den kopplingen, som lokalt visat sig ha 
stor betydelse för partibildningsprocessen, inte diskuterats av forskarna i någon 
större utsträckning. Ett sådant resultat har betydelse eftersom det innebär att 
den traditionella statsvetenskapliga uppfattningen om de svenska partiernas 
rötter måste nyanseras. I stället för att se Frisinnade landsföreningen som en 
direkt efterföljare till rösträttsrörelsen måste vi ta hänsyn till den komplicerade 
bild som framkommer när vi betraktar partiernas lokala rötter. I stället visar 
studien på att partierna i själva verket ofta kan ha varit resultat av strategiska 
överväganden, där man kommit till slutsatsen att det behövdes ett parti som 
tydligare utövade de partifunktioner som nykterhetsrörelsen inte mäktade med 
på egen hand. Inte minst handlade det om att skapa en samhällelig 
representation. På så sätt hade faktiskt Frans Melbourne rätt när han drygt en 
vecka innan bildandet av den frisinnade lokalavdelningen konstaterade att 

                                                 
898 Diamond & Gunther (2001). 
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varken nykterhetsrörelsen eller de frikyrkliga kunde annat än representera 
särintressen. Studien visar att särskilt godtemplarrörelsen spelade en, 
åtminstone lokalt, viktig övergångsroll mellan elitbaserade partier och mass-
partiet. Man skapade lokalt organisatoriska förutsättningar att bedriva 
kommunala valrörelser på ett nytt sätt. Samtidigt bidrog man till att forma ett 
slags småfolksideologi vilken fördes vidare av liberalerna, men också av 
socialdemokratin.  

   Det finns med andra ord en kontinuitet mellan äldre lokala partier och 
rikspartiernas lokalavdelningar på orten.899 Det är en kontinuitet som speglas 
såväl ideologiskt som i sakfrågor. Studien visar med all tydlighet att det är 
nödvändigt att problematisera senare ideologiska tankefigurer, så som 
”borgerliga” och ”vänstern”, som varit uppenbart problematiska för de 
frisinnade långt fram i tiden.900 På samma sätt var innebörden och tolkningarna 
av politiska begrepp och ideologiska etiketter knappast fixerade och färdiga före 
1920-talet. Däremot visar resultaten tydligt på att kommunerna uppfattades 
som politiska av lokala aktörer och att kampen stod mellan etablissemangets 
fortsatta maktinnehav eller insättandet av en ny styrande elit, med en 
annorlunda bakgrund och framtidsvision.  

   Inom den forskning som har fokuserat det svenska folkhemsbygget betonas å 
ena sidan en svensk tradition av samförstånd och konsensus när det gäller 
kommunalpolitik, å andra sidan har man betonat Socialdemokraternas betydelse 
för kommunernas roll i välfärdsbygget. Min studie visar att politiska konflikter 
spelade en större roll i svensk lokalpolitik än man kanske tidigare velat erkänna. 
Givetvis kan man invända att tiden fram till demokratiseringens genomförande 
1919-1921 var en konfliktfylld period, men att konflikterna därefter lade sig och 
den tidigare oppositionen integrerades i den kommunala traditionen. Jag menar 
dock att det är en hypotes som återstår att bevisa, eftersom vi fortfarande vet 
förhållandevis lite om svensk kommunalpolitik under 1920-talet.901 Mot detta 
kan ställas en mothypotes, att konflikterna fortsatte men tog nya uttryck efter 
att etablissemangets politiska makt i kommunerna brutits. Hypotesen om 
socialdemokratins utvecklande av en specifik kommunideologi vilken omsattes i 
folkhemsbyggandet måste också problematiserats. Idéhistorikern Kerstin 
Ekström von Essen hävdar att den bild av idealkommunen som utvecklades 
inom Socialdemokratin snart togs upp av andra partier.902 I den här studien har 
det påvisats att de frisinnade redan 1916 hade utarbetat lokala program, vilka 
också innehöll konkreta kommunalpolitiska förslag. Det visar att också andra 

                                                 
899 Med kontinuitet menar jag här att det finns en tydlig linje i såväl den s.k. ”småfolksideologin” som i 
partiorganisationerna. Det betyder dock inte att varken ”småfolksideologin” eller partierna 
förändrades över tid, vilket jag anser mig ha visat. Tolkningsramar skapas och förändras alltid i 
tolkningsprocesser, som bl.a. Sennefelt påvisat. Partier antar ständigt nya drag, genom att nya 
funktioner aktiveras när den politiska omgivningen förändras. Jag vill heller inte hävda att 
socialdemokratin övertog en liberal tolkningsram om ”småfolket”, utan att man istället knöt an till en 
äldre tradition men omtolkade den efter egna behov. 
900 Om den senare kampen mellan höger- och vänstertendenser bland svenska liberaler, se 
Johansson (1980), s. 339-390.  
901 Något som också har påtalats av Sundberg et al (2011). 
902 Ekström von Essen (2003), s. 382. 
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partier hade en vision om den goda kommunen som måste undersökas mer och 
kontrasteras mot det socialdemokratiska alternativet. Det finns därför ett stort 
behov av att studera andra partiers kommunalpolitiska program efter 
demokratins införande, liksom hur det praktiska arbetet i kommunerna kom att 
utvecklas under perioden. 

 

Sammanfattning  

Det är utom tvivel att nationella händelser har haft betydelse för den politiska 
utvecklingen, men den här komparativa studien visar vilken viktig betydelse 
lokala och regionala processer haft för partiernas framväxt.903 Fallet Filipstad 
visar med all tydlighet vilken nyckelroll sådana konflikter spelade för att forma 
en radikal liberalism. Här var det nationella stridsfrågor som i kombination med 
en stark och radikal nykterhetsrörelse formade den politiska utvecklingen. 
Filipstad visar på en väg i partibildningsprocessen som kan sammanfattas i 
”milieu-partiet”, med betoning på betydelsen av förankringen i specifika 
rörelsemiljöer och politiska traditioner. Skövde å sin sida visar vilken roll 
avsaknaden av en sådan förankring i en specifik rörelsemiljö kunde få för 
partibildandet. Här har vi två möjliga modeller som kan prövas på andra fall. 
Studien visar också att genom att fokusera på andra politiska aktörer än enbart 
socialdemokratin, som varit det dominerande, framträder delvis en annan bild 
av politisk modernisering än den gängse. Den pekar mindre mot en evolutionär 
modell av politisk utveckling, utan snarare mot en mer sammansatt och 
komplicerad modell, där människors föreställningar och handlingar tillmäts stor 
betydelse.    

 

Avslutande reflektioner  

 

Den komparativa ansatsen har varit fruktbar i den meningen att studien har 
kunnat visa på att kontexten har betydelse för politisk utveckling. Genom att 
jämföra kontexter kan man upptäcka likheter men också skillnader, som kan 
ligga till grund för teoretiska idéer.904 Komparationen har visat på två vägar som 
lokala partibildningsprocesser kunde ta, antingen mot ett ”milieu-orienterat” 
parti med starka drag av masspartiet eller ett mer sammansatt parti med starkare 
drag av elitpartiets funktioner. Avhandlingens syfte var att finna sådana likheter 
och skillnader som kunde förklara viktiga drag i frisinnade partibildnings-
processer. Avhandlingens resultat pekar på att den historiska traditionen är av 
central betydelse för att partier ska uppstå och florera. Inte minst den 
kommunala samlingstanke som växer fram under trycket av en annalkande 
demokratisering pekar på att den formades av den historiska traditionen snarare 
                                                 
903 Jämför Åberg (2011), s. 203ff.  
904 Sewell (2005), s. 99ff. 
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än som en konsekvens av krav om att återföra kommunen till den privata 
sfären.905 Tvärtom visar båda fallstudierna att samlingstanken i stället kunde 
vara del av en partistrategi, liksom en reaktion mot kommunernas politisering. 
Det är därför inte konstigt att den hade en stark pendang bland moderata 
liberaler som i samlingstanken som partiform såg en möjlighet att manövrera 
mellan individualism och kollektivism.  

   Liksom andra partipolitiseringsprocesser formades även samlingsrörelsen av 
den lokala kontexten. Därför hade samlingsrörelsen i Filipstad också ett mer 
politiserat innehåll, jämfört med samlingsrörelsen i Skövde. I båda fallen 
innebar dock samlingsrörelsen som sådan att idén om partier i kommunerna 
segrat.  Avhandlingens resultat visar på att det är mer meningsfullt att rikta 
intresset mot lokala och regionala processer för att förstå historisk utveckling än 
vad som tidigare varit vanligt. Men för att utveckla ett sådant program för 
historiska studier behövs verktyg. För det första behövs fler jämförande studier 
av politiska utvecklingsprocesser för att förstå orsakerna bakom politisk 
förändring. 

   Det är rimligt att säga något om resultatens tillförlitlighet. Det huvudsakliga 
källmaterialet består av tidningsmaterial vilket har kompletterats med 
organisationsmaterial av olika slag. Av den anledningen menar jag att resultaten 
är övertygande, eftersom två olika källtyper bekräftar och kompletterar 
varandra. En invändning skulle kunna vara att användandet av ortstidningar 
som huvudsaklig källa ger en skev bild av de studerade processerna. Jag menar 
dock att det har varit nödvändigt att välja den metoden, eftersom källmaterial 
ofta saknas eller är knapphändig, vilket nästintill omöjliggör en analys. På så sätt 
är lokaltidningar en viktig källa till händelser och förhållanden i lokalsamhället. 
Men samtidigt är det inte okritiskt man kan närma sig ortstidningarna, utan de 
måste alltid betraktas som subjektiva källor till samtiden. I det här fallet har 
ortspressen behandlats som politiska aktörer och därmed som en del av en 
politiseringsprocess. Det är utifrån det metodologiska ställningstagandet som 
tidningsmaterialet har analyserats.    

   Den här studien har visat att jämförande fallstudier har ett värde, eftersom en 
sådan ansats gör det möjligt att i detalj studera olika händelseförlopp.906 För det 
andra visar studiens resultat på vikten av att lyfta frågorna bortom det rent 
lokala eller det nationella. I stället måste vi studera interaktionen mellan de båda 
nivåerna, vilket historikern Caroline Ford har påpekat i sin forskning om 
landsbygdens politiska integrering i Frankrike:  

[T]he advent of modern politics in the countryside should not simply be equated with the 
transference of national political labels and parties from the center to the periphery. The history of 
Social Catholicism in Finistére indicates that the integration of rural France was in some cases 

                                                 
905 Därmed kan man, enligt min mening ifrågasätta den bild av lokal sedvänja som har dominerat i 
historieforskningen om lokalt självstyre (t.ex. Aronsson (2002)). 
906 Jfr Sewell (2005), s. 100-103, 110-113. 
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affected through the activity of homegrown political movements rather than those spawned in 
Paris.907   

Inte minst den regionala nivån har varit osynlig i den politiska historien. Den 
har visserligen inte helt saknats i tidigare historiska studier, men då har den 
oftast tjänat som utgångspunkt för att studera avvikelser från den nationella 
utvecklingen.908 Den här studien visar i stället att lokala studier, och då särskilt 
jämförande sådana, kan bidra till ökad förståelse om större politiska 
förändringar. Mycket av förklaringarna bakom skillnaderna i politiserings-
processen har nämligen en lokal och regional förankring, där politiska 
traditioner har spelat en stor roll för utvecklandet av partier. Den värmländska 
traditionen av radikalism som företräddes av bland andra Mauritz Hellberg och 
som formades av en stark folkrörelsetradition förklarar naturligtvis i många 
stycken det radikala frisinne som präglade Filipstad, medan den bonde-
konservatism som präglat Skaraborg också färgat av sig på Skövde. Samtidigt är 
det en grov förenkling att reducera förklaringsmodellen till en fråga om 
regionala mentaliteter. Studiens resultat visar att lokala aktörers förmåga att ta 
till vara politiska möjligheter och agera när tillfällen infinner sig, var avgörande 
för en framgångsrik frisinnad mobilisering. 

   Avhandlingens resultat har också en samtida relevans för forskningen om de 
nya lokala partier som allt sedan 1990-talet kommit att förändra det 
lokalpolitiska landskapet. Den motsättning som har påvisats mellan företrädare 
som värnat om det kommunala självstyret och självständighet från partitvång 
och de som förespråkat ökad demokratisering genom starka partiorganisationer, 
har också paralleller i de lokalpartier som idag vuxit fram som lokala uppror 
mot de etablerade partierna. Ingemar Wörlund har kallat de nutida lokala 
partierna för ”historiska reliker”, men det finns fog för att i stället se dem som 
ett hävdande av ett lokalt intresse och som en reaktion mot ett upplevt 
mångårigt statscentrerat intresse. Avhandlingen har försökt visa att historiska 
traditioner har betydelse för den politiska utvecklingen. Kanske finns det ett 
historiskt samband mellan äldre mönster av lokala konflikter och nya partier? 
Det kräver självfallet en helt annan undersökning men vad den här 
avhandlingen har kunnat påvisa är att lokala studier har ett värde för att förstå 
större samhällsprocesser.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
907 Ford (1993), s. 226. 
908 Se t.ex. Winberg (1989), Junger (1978) som exempel. 
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Summary 

Municipal Ideals and Political Reality. A Comparison of Liberal Political 
Organization in Filipstad and Skövde, 1880-1920 

 

The historical problem of parties 

 

Most studies of emerging parties and politics have mainly focused on the 
Swedish Social Democrats and their struggle for democratic and political 
power, most as a prelude to the so called “Swedish model”, the particular brand 
of Scandinavian welfare state.  Here, social democracy is often seen as a 
forerunner in the municipal assemblies and one has pointed to the consensus 
culture that shaped the social democratic party men and the party’s strategy. 
However, in recent years historians have become interested in other parties and 
their role in the democratization process in early 20th century Sweden. The 
Swedish conservative party and Swedish liberals have received attention from 
historians on the national level, but their local origin remains to large extent an 
open field. We know a great deal concerning local politics during the period of 
1880-1920, but we have considerable less knowledge of how and why municipal 
issues became politicized; how and why political parties were organized locally 
and how they developed. I argue that the Swedish liberals (frisinnade) played an 
important role as forerunners of local political organization and that we need to 
understand the bottom-up process in order to comprehend the process of 
politicization of Swedish municipal life and party formation. The aim of the 
study was therefore to investigate how local political factors shaped the 
emerging liberal party organizations in two small Swedish towns.   

 

Democratization processes from a bottom-up perspective 

 

The overall picture of the Swedish democratization process is well documented. 
In the 1880s demands of universal voting rights intensified as people’s 
movements (“folkrörelser”) and national political parties were formed by 
liberals and social democrats. Even conservatives, who were uneasy when it 
came to organized politics, felt the need to form their own organizations in 
order to appeal to small farmers as well as workers. This transformation was in 
line with the development of the concept of the “political”, from a despised 
word to a more positive concept. If politicization was ambivalent on the 
national level, it was even more controversial when it came to the local, 
municipal level. Many Swedish historians and social scientists maintain that the 
politicization of the municipalities was late and took a rather different route. 
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For a long time most politicians and voters considered municipal affairs as 
something different from the national politics of the Riksdag, and therefore an 
apolitical sphere that didn’t concerned party politics. The distinction between 
national, or rather “high”, and local, or “low”, politics, leads to the notion of 
two types of politics, the former associated with parties and political strife, the 
later with nonpolitical, informal, decision making and lacking party-political and 
ideological conflicts. However, I argue that the politicization of municipal 
affairs has not led to two types of politics; instead, following Jon Lawrence, we 
should consider the national and the municipal as two distinct sites of politics. 
Furthermore, I stress that the politicization of municipal affairs, commonly 
associated with a nationalization of local politics, did not occur only from the 
top-down, instead it was to large degree a two-way process. In this perspective, 
we need knowledge about the local circumstances in party organization to have 
a clear picture of both processes of early party formation and the 
transformation of boundaries when it comes to what is considered political.    

     Much attention has been drawn to the formation of the national party 
organizations. The Social Democratic Party was formed 1889, the liberals got 
their own party organization 1902, and the Swedish conservatives formed a 
national party, Allmänna valmansförbundet, in 1904. However, for a long time 
these party organizations were weak and their local branches were to a large 
extent left out to survive on their own. In the 1910s, however, most of the 
national parties had strengthened their organizations, and gained control over 
the party branches. One has to bear in mind that in this period, 1880s to 1920, 
political labels and ideologies were quite undeveloped and highly contested. The 
strong ideological line later drawn between liberals and social democrats was 
not at all clear, the same can be said when it comes to the label “moderate”, 
which could include moderate liberals and conservatives as well. Attention must 
be drawn to this, in order to avoid anachronisms. When this thesis refers to 
liberals the term refers to actors associated with the National Liberal Party 
(Frisinnade landsföreningen). Swedish scholars have often distinguished between 
“frisinnade” (“freethinkers”) and “stadsradikaler” (liberals), the former more 
leftist and with a base in people’s movements (folkrörelser) and in the 
countryside, the latter associated rather with the urban bourgeois intelligentsia. 
Here I do not make this distinction, instead everyone who considered 
themselves as liberal or moderate, or in any way affiliated with one or the other 
political side, is considered liberal or otherwise moderate.     

     The Swedish society was changing rapidly at the turn of the century 20th, 
with new visions of the public and how society should be organized. In this 
period, a “new liberalism”, more social in its orientation, developed in Sweden 
and many European countries as opposed to an older liberalism, which 
maintained a sharp line between the public and the private sphere. Reform-
oriented liberals and radicals increased their efforts, in alliance with the growing 
workers’ movement, to reform and democratize the Swedish municipalities, 
especially in the small towns and cities, which were mainly governed by old 
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power elites. In contrast to the national political arena, the local government 
was considered apolitical, and was based on a traditional franchise system, 
which promoted wealth and the idea of personal interest as the foundation of 
municipal politics. Factions and parties were considered as dangerous to 
community life, promoting social and political strife as well as demagoguism. 

 

The comparative method 

 

I contrast liberal party formation in two small towns, Skövde in the Skaraborg 
County, and Filipstad in the Värmland County by a case-oriented comparison 
approach. The Skaraborg County, in western Sweden, was predominantly an 
agricultural region, with small towns and slow industrialization, while Värmland 
further to the north, showed a higher degree of industrialization based on a 
tradition of mining and iron working, but with most people dependent on small 
farming. However, Skövde had a long tradition as military area with the nearby 
fortress of Karlsborg later becoming home of regiments in the early 1900s. 
Filipstad was an administrative center and depended on the trade with the 
surrounding mining district.   

   Both towns show an early history of local party activism and political 
organization. Their processes whereby they developed differed from one 
another. The question is why? With a framework that considered parties in the 
light of their functions rather as organizational types and theoretical concepts 
borrowed from political sociology, particular the political-process-model, I have 
reached the result that local political traditions explained why liberal party-
formation and mobilization of the lower classes didn’t succeed in Skövde but 
succeeded in Filipstad. The main reason for Skövde liberals’ failure was their 
inability to form “progressive-coalitions” with elites. Theoretical concepts like 
political opportunities, mobilizing structures; and frames helped to pinpoint 
both similarities and differences between the cases. The research questions have 
been: 

1. What were the functions at different points in time of the various parties 
discussed here? Did they change over time and if so why? 

2. What opportunities did the opposition consider in order to change the 
power relationships? Why did the opposition consider it necessary to 
change the municipal leadership? How were the local circumstances 
perceived?  

3. What issues were forwarded by the opposition? Is there a continuity 
concerning the local associations’ issues and those of the party 
organizations’ established subsequently? Towards what collective 
identities did the political actors aspire?   
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4. How did the opposition try to mobilize support to acquire influence? 
What was the perception of the local associations’ participation in the 
municipal elections? What alliances was it possible to form? 

 

 

Liberals, Local Politics and Emerging Parties 

In my thesis I question the notion of an apolitical Swedish municipal activity. 
The main results suggest that the processes of political mobilization and 
organization were underway long before the national party organizations were 
formed in the early 1900s. Leading the way were passionate individuals 
identifying with various liberal movements, including the people’s movement, 
and local newspaper editors, who had started to initiate political campaigns in 
order to oust the traditional elite from city government in the 1880s.   

 

Prerequisites for political mobilization in two small towns 

The results of the case studies show that several factors influenced the political 
mobilization of the citizens in Filipstad and Skövde. At the end of the 
nineteenth century, Filipstad was a small town whose main existence depended 
on trade with the surrounding mining district. The city politics was dominated 
by officials, shopkeeper and artisans, where the early local politics dealt mainly 
with disputes about managing the local economic resources. However, in 1887 
Swedish political history would be greatly influenced by battle over tariffs which 
strongly influenced local politics. The tariff battle meant that local associations 
favourable to tariffs or free-trade were established in many localities, including 
Filipstad. More importantly, the local daily favourable to free-trade had now a 
conservative rival. As a result of this press competition and of the topicality of 
the tariff issue, local politics began to concern the choice of representatives of 
the political left or right to the Town Council. The discourse emerging as a 
result of the tariff battle would shape the local politics of Filipstad for years. 
The significance of the tariff issue can only be understood in its regional 
context. The region of Värmland depended on the mining and ironworking 
industry and therefore the consumer interest was strong. Free trade was also 
strongly supported by the popular movements at this time. There was also in 
Karlstad Mauritz Hallberg, an important champion of voting rights and 
organizer who in his newspaper Karlstads-tidningen who advocated in his daily 
liberal principles and universal suffrage. At the same time, there was here a 
strong conservative tradition linked to urban civil servants but also to the 
upper-classes in general. This conservative tradition found its outlet in the daily 
Nya Wermlandstidningen and right-wing organizations such as Fosterländska 
förbundet which had local branches in several localities, including Filipstad. 
Värmland and Filipstad exemplify a long tradition of radical political 
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organization supported by a prominent local press. These are two important 
factors that help to understand the politicization of the Town Council elections. 

     In the case of Skövde things were different. Although the town depended 
on trade with the surrounding countryside, it was above all the civil servants 
and a strong presence of the military that dominated the town and its council. 
The people’s movements were strong here as well and there were two dailies 
but the dominant one was Vestgöta Korrespondenten. The other newspaper, 
Skaraborgs Läns Annonsblad had mainly a rural readership. Both dailies were tariff 
friendly and since there was no real competition between them, the tariff issue 
did not have the same political significance in Filipstad. However, in 1892 
Skaraborgs Läns Annonsblad began to draw attention more and more to 
municipal issues and its liberal outlook became increasingly clear. Yet the daily 
never succeeded in becoming an opposition publication for the town’s liberals. 
The explanation lies partly in the newspaper itself, which was primarily an ad 
agency, but also in a lack of tradition of political organization. Despite the early 
presence of popular movements, these organizations never acquired the radical 
character found in Filipstad. The local Workers' Association is one such example, 
which the local liberal press dismissed as conservative and agent of status quo. 
This kind of complaint describes the problem liberals had in creating an 
opposition. The collaboration committee which the temperance organizations 
formed in 1890 had mainly a non-political and neutral character, which it will 
retain during the period studied here. This situation is also reflected by the 
discontent and criticism of the activity of the committee, particularly within the 
IOGT Lodge 117 Thor of Skövde. There was particular dissatisfaction about 
the committee’s long-standing chairman, Blue Ribbon and factory owner F.O. 
Lundstedt, who for decades was a member of the council as the representative 
of the temperance movement. He was strongly criticized as the common 
citizens’ representative and, in time, he joined the local conservative election 
association.  

     The image that the source material provides was that in Skövde it was 
difficult to organize any opposition whatsoever. The sociologist Sidney Tarrow 
has stressed two important factors that are considered crucial for the ability to 
mobilize: fragmented elites and the emergence of powerful potential allies. 
These two factors were absent in Skövde, and largely explain why any 
opposition failed there. The analysis shows that the Liberals' ability to mobilize 
in Skövde was severely limited by the united front displayed by the town 
establishment and by the ability of those who had the power to preserve it 
within a restricted circle of the leading group. An important factor was the 
Merchants’ association that in the 1890s dominated the endorsement of 
candidates and decided who would be elected to the Town Council. 
Subsequently, the Merchants’ association was replaced by the conservative 
election association which ensured that the Town Council incumbents were re-
elected, systematically excluding undesirable persons. Sometimes, the 
Merchants’ Association endorsed a candidate from the opposition, but the 
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analysis of town council elections shows that Merchants’ Association 
dominated the elections and maintained the status quo. Acting in tandem with 
the Merchants’ Association, the town's leading newspaper, Vestgöta 
Korrespondenten, strove to preserve the power of a group of men, who 
represented commercial or military interests.  

     As mentioned above, the temperance movement had strong support in 
Skövde and could also mobilize support from other organizations, but lacked 
the support from powerful groups elsewhere in society. It is clear that the 
teetotalers had difficulties in winning support for their issues in the Town 
Council. The councilors who were elected to represent the temperance 
interests, such as the factory owner Lundstedt and later the master builder 
Johansson, were remarkably silent in the council protocols. There is no record 
of them proposing any motions at all. Neither did the temperance movement 
have any influence in Filipstad Town Council before 1910, but it is clear that 
opportunities to engage interest issues and party politics differed in Filipstad 
and Skövde. One of the most striking dissimilarities was that despite the 
setbacks in Filipstad, the teetotaler’s activists continuously mobilized an 
opposition against the local establishment. However, in Skövde there was 
discouragement and letters to the editor were calling for leadership. There are 
many examples of leading opposition men complaining about the impossibility 
of challenging the establishment before a voting reform came about, which 
would limit the ruling classes’ political power. This contrasts with the Good 
Templars in Filipstad, which made the most of their resources. One example is 
a study circle established in 1905, which the same year became a committee for 
the election to the Riksdag. The reason was that the person meant to recite a 
poem was absent and, therefore, it was decided to plan for the coming 
elections. This sort of activism is in striking contrast with the situation in 
Skövde.  

     The sociologist Sidney Tarrow has emphasized a movement’s “internal 
resources” as an important factor in successful mobilization. In this respect, the 
use of internal resources was the important difference when comparing the 
opposition in Filipstad and Skövde and the ability to take advantage of political 
opportunities, but also to create political opportunities. It is obvious that the 
Good Templars in Filipstad had greater abilities in this respect, indicating a 
greater and more sophisticated organizing skill in exploiting the available 
resources. Based on the functions defining political parties, it is possible to 
single out temperance parties as the core of the opposition in Filipstad but less 
so in Skövde.  

     The study shows that the legacy of Tariff Battle strongly influenced the 
formation of parties in Filipstad, while not having the same impact in Skövde. 
Through Tariff Battle, a political language was created that became significant 
also for local politics. In Filipstad the conservative local newspaper 
Wärmlandsberg, in order to compete with the established free-trade friendly 
Filipstads Stads och Bergslags Tidning, contributed to the process of politicization 
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by associating its rival with temperance, the Free Church movement and 
political radicalism. Thus, a clear border was created between “us” and “them”, 
between right and left positions. The politicization of municipal affairs 
following the Tariff battle would determine the local political life in Filipstad. 
The opposition's relative weakness in comparison with the local ruling 
establishment when it came to voting power meant that the politicization of 
municipal affairs became an issue among the popular movements as well. The 
Good Templars radicalization had given rise to a split among the temperance 
people but also produced a problematic relationship with the town's leading 
liberal newspaper Filipstads Stads och Bergslags Tidning. The Mission Church 
alienation from politics in favour of temperance work without concern for 
political parties created a split among the town’s temperance adepts. Frans 
Melbourne, the editor of Filipstads Stads och Bergslags Tidning, would also have a 
conflict with the Good Templars since he criticized the dominance of the 
temperance issue when endorsing candidates for the Town Council. Thus, the 
status of the temperance issue in local politics created problems regarding 
collective action. The goal of the Mission Church was to seek a broad 
collaboration of the temperance organizations, which also involved 
collaboration with political the right. Of course, a clear leftist stand, as in the 
case of the local Good Templars, complicated of such cooperation. Melbourne 
attempted to cooperate with reformers from all political groups to change the 
town's government which could be achieved only by playing down the 
temperance issue. Melbourne's approach was essentially an expression of the 
traditional view of the municipality which originated in the safeguarding of local 
self-government. As Rune Bokholm has stressed in his thesis on the towns’ 
freedom of trade, this reflected the changes in liberal political program of the 
views of municipal affairs in the first decades of the twentieth century, from a 
defense of local self-government to an increased emphasis on democratization. 
This is also a tension between two different principles that are reflected in the 
relationship between Melbourne and the temperance groups. Melbourne’s 
strategy was to de-politicize the elections to the Town Council, particularly the 
economically important issue of serving alcohol on the premises, in order to 
achieve cooperation across party lines. The great antagonisms that characterized 
the liberals in Filipstad had their roots in early politicization. The contrast is 
clear with the circumstances in Skövde where there was no such early 
politicization of Town Council elections. The opposition’s troubles lay 
elsewhere. It was rather the lack of resources, especially the support of a major 
local newspaper, which played an important role. It is true that the Good 
Templars can be considered a radical force here as well, but it is not as 
prominent as in Filipstad. In Skövde Good Templars were balanced by a strong 
association of Blue Ribbon, represented by F. O. Lundstedt who was also active 
in the local branch of the conservative political association. The liberals in 
Skövde were split due to other issues than temperance as there were strong 
antagonisms between radical and moderate factions. The left liberals took a 
radical stance against militarism and for general suffrage, which created tensions 
between various liberal factions. The more emphatic hierarchical social 
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structures in Skövde had also consequences for the emerging political 
opportunities. Such hierarchies created difficulties in building alliances between 
different social groups. It is therefore symptomatic that the local Good 
Templars lacked representatives of the upper-middle classes, particularly the 
military. Even more important was that consequently they lacked ties with 
people who already had political power. The result was their cautious stance 
towards the establishment. Another factor was the association of merchants, 
which best represents the scholarly literature's elite parties, where the closed-
door meetings decided the candidates and then secured their endorsement. 
These private meetings secured the re-election incumbent city councilors and, 
thus, the association served as the establishment's support party. Not 
surprisingly, the merchants’ association would become a forerunner and 
support in local politics for the conservative election association that only in 
1911 became active in the elections to the Town Council. The local Craftsmen’s 
union would be split as the liberals made up a considerable minority.  

     Without encountering any greater opposition, the ruling establishment could 
control the elections to the Town Council which testifies both to the 
considerable unity of the elite in Skövde and its political resources as well as the 
local conservative tradition. The ruling elite’s unity and adaptability must be 
emphasized as a key factor behind the Liberals’ inability to mobilize and break 
the ruling elite's power over the city. The concepts of political opportunities as 
well as political constraints have thus proved to be fruitful in this study and 
have shed new light on the general conditions for the formation of local party-
branches. 

 

Interpretative frames and mobilization structures 

The radical tradition that characterized Filipstad acquired two forms. On one 
hand, popular movement liberalism rooted in the Free Church and the 
temperance movement, on the other, a basic liberalism centered on regional 
newspapers. This is an important distinction when explaining liberalism's 
strength in Filipstad, as well as the divisions that characterized the local liberal 
party-branch in town. For the temperance faction the issue of banning alcohol 
was at the heart of the reform policy. Implementing prohibition in the country 
was considered as a key element of the reform program since alcohol was 
regarded as the root of all evils in society. Limiting and, in time, banning 
alcohol sales entailed turning to the state and society, and claiming their right to 
restrict individual freedoms for the benefit of society and individuals. This 
restriction of individual rights and questioning of personal responsibility 
revolted and antagonized many old-fashioned liberals. The question of 
temperance highlights a contradiction within the heterogeneous liberal 
movement in the country, where collective solutions to society’s problems was 
pitted against questions of personal freedom. The divisions in Filipstad illustrate 
this, as a veteran of the liberal movement, the newspaper editor Frans 
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Melbourne, was locked for many years in a bitter dispute with the temperance 
faction. This conflict intensified in time and had serious consequences for the 
political and organizing possibilities of the local liberal party branch. The 
temperance question provided the ability to mobilize specific social and political 
networks, but at the same time its role in a broader oppositional framework 
limited the creation of other coalitions.  

     The temperance movement was officially politically neutral but its unusually 
radical stance in Filipstad, especially among Good Templars, indicates its 
oppositional role towards the establishment. The temperance issue became part 
of a radical interpretative framework whose key term was “the common 
citizens’ interests” whose demands were oppositional and radical. This role was 
reinforced in broader society by the fact that, already in the 1890s, the 
conservative newspaper Wärmlandsberg defined the local popular movements as 
radical opponents. For that reason, it was also natural for the popular 
movements to identify themselves as part of an oppositional left. Such a clear 
politicization also caused problems in the temperance movement as a whole 
when the missionary friends in the early 1900s protested that the temperance 
Cooperation Committee became an election committee, abandoning 
cooperation. This is presumably what the historian Sven Lundkvist meant when 
he argued that, at the turn of the century, the nonconformists adopted an 
increasingly conservative stance. But another interpretation could be that it was 
really a question of restoring the temperance movement's political neutrality. To 
achieve results in their temperance aims, it was strategically important to be able 
to collaborate with the conservatives as well who held power in the 
municipalities, not least in Filipstad. The contradiction between the Good 
Templars and missionary friends can in this perspective be interpreted as a 
conflict about the most suitable strategies: to act as a political party or pressure 
group. It is against this background that we must see the conflicts between the 
liberal factions in Filipstad.  

     In many ways, the conflicts were often more aggressive between liberals, 
such as Frans Melbourne on the one hand and the temperance faction on the 
other, than they were between the Conservatives and Liberals. An example of 
this was Frans Melbourne’s attempt to cooperate with the reform-minded 
conservatives to place the electricity company under municipal ownership. For 
Melbourne the domination of temperance radicalism hindered the achievement 
of reforming coalitions, while the radical temperance faction within the local 
liberal group used this cooperation to defame and denigrate Melbourne as 
conservative and the establishment’s lackey. The conflicts between Melbourne 
and the temperance factions can be understood as a reaction against the 
creation of coalitions where different interpretative frameworks competed in 
defining what local politics meant and which local collective identities were 
central. The fight between the two oppositional interpretative frameworks 
would create the political possibility for Melbourne to distance himself from the 
radical temperance faction and collaborate with the reform-minded 
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conservatives. Researchers have emphasized the difficulties in using later 
ideological labels to understand the conflicts that characterized politics at this 
time. The example of Melbourne shows how the boundary between moderates 
and liberals came to be renegotiated at the turn of the century. In 1906 
Melbourne was not re-elected as member of the Town Council; according to 
him, this was due to the maneuvering of the conservatives around the alderman 
Georg Dahl, but instead he was elected to the town’s treasury whose chairman 
he would become. With the town treasury as his platform, Melbourne could 
carry on the work to place the electricity plant under municipal ownership, an 
issue which it was claimed that determined Dahl and others with interests in the 
electricity company to ensure that he would not be re-elected to the Town 
Council. Instead, other conservative forces worked for his election to the town 
treasury. Melbourne’s successes contributed to the deepening of the conflicts 
with town’s opposition. Melbourne’s position in the town treasury would 
constitute the basis for an interpretative framework, a narrative of what the left 
called “the Melbourne system” as Melbourne was claimed to defend the 
conservatives’ and the private interests. Melbourne was also a strong critic of 
the liberal municipal program adopted in 1916. Particularly the question of the 
transfer of town land to the landless with tenure determined Melbourne to 
criticize the local branch for having communist ideas. The background too all 
this was obviously wartime hardship but it is important to point out that left 
liberals had contacts with the adepts of land reform inspired by Henry George’s 
ideas. According to Martin Stolare, the Swedish land reform movement was by 
this time based in Filipstad and most members were from the Bergslagen 
region. The “Georgians” and the land reform movement was a radical 
movement in the borderland between liberalism and socialism, which wanted 
the redistribution of land and other wealth as a way to reform society. It is not 
unlikely that “Georgianism” had been emulated in the program at this point, 
even if the sources cannot confirm a direct link. 

   The case of Skövde showed a different trend. The temperance issue did not 
play the same politicizing role here. Still, the city had an old and strong 
temperance movement and there were several attempts to present this issue as 
central for the opposition's politics and identity. The temperance question was 
not given the same weight in Skövde due mainly to two factors: the temperance 
movement's weak link to the establishment, and the forces that worked for a 
strict political neutrality in the temperance cooperation. As elsewhere, the 
temperance movement recruited its members chiefly from the lower social 
classes but there were also members from the higher social classes. One finds 
some support in the Town Council for promoting temperance measures, but 
there was no political actor of any significance that wanted to politicize the 
temperance issue in the same way as in Filipstad. I argue that the reason lies in 
the considerably moderating impact of the Blue Ribbon association that could 
constitute a counterweight to the more radical Good Templars. The Blue 
Ribbon movement did not have the same strength in Filipstad and here the 
Good Templars soon took the lead over the regional and local temperance 
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movement. Even more important was the fact that for a long time the town 
had lacked a liberal and temperance newspaper. While the Good Templars in 
Filipstad quickly became part of intensified local politics, the movement was 
forced in Skövde to compete to a larger extent with other local organizations 
for influence. In Filipstad temperance was as a unifying symbol of radicalism, 
whereas it had not the same significance in Skövde. This becomes clear if one 
considers more closely the city council elections of 1905-1910, which were run 
in Skövde by the Temperance Friends' association and the temperance 
newspaper Billingen. An intensive campaign went on to turn the temperance 
question to “the common people’s” common program issue in which the 
temperance people in Filipstad succeeded so well. The strategy must be said to 
have failed in Skövde, because of the merchants’ association ensured that no 
temperance candidate would be elected. The case of Skövde shows how 
important the local structures were for the success of social movements. For 
instance, the elections of 1908 meant that the issue of the local veto became 
topical. Local veto meant that one could decide by means of municipal 
referenda to ban the sale of alcohol, entailing at the same time direct access to 
municipal universal suffrage. The conservatives realized this and therefore were 
against, while the left was in favour. The topicality of this issue meant thus that 
the long-standing representative of the temperance interests in the Town 
Council would not be re-elected since he was not considered reliable 
concerning the local veto.         

     The split of the opposition in Skövde and its inability to mobilize the voters 
shows the insignificant role that the temperance issue played here. It did not 
have the same mobilizing role in the same way as in Filipstad. “The common 
people’s interest” would therefore have a different significance in Skövde where 
anti-elitism was combined with specific local political reforms within an 
oppositional interpretative framework. It was the same framework that had its 
origins in the nineteenth-century criticism of the town’s indebtedness and 
economic policy. The investments that favoured private business ventures and 
military interests were contrasted with a neglected poor relief system and 
housing shortage. This was a interpretative framework where it was claimed 
that the town was dominated by a circle of men favouring their own interests at 
the expense of the majority of the inhabitants. It was a political narrative that 
questioned the legitimacy of the municipal leaders and that was created by the 
opposition at meetings, in newspaper articles and letters to the editor. The main 
point was the town council’s lack of popularity. The narrative of the 
mismanagement of the town must anyway be considered a success as it would 
become an important element in the struggle of the Skövde rural district against 
the incorporation of the town.  

     The common interpretative framework constituted by "the common 
people" attempted to gather the democratic forces around a program. The 
polarization of the temperance question in Filipstad and the Good Templars’ 
dominance here meant that the opposition acquired a more radical image as the 
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polarization of the issue in the local politics hindered the gathering of the 
democratic forces. The issue did not have the same significance in Skövde, but 
the elite’s unity and the ability to counter-mobilize had a decisive role for the 
liberals’ possibilities of political organization. At the same time, the temperance 
question contained a critique of the collaboration with the Social Democrats, 
particularly in Filipstad where is signified radicalism. The few defections to the 
conservatives that occurred in Filipstad showed however that the left attitude 
among the liberals was strong. In Skövde however the municipal coalition 
movement that emerged in 1917 would constitute a serious test for the liberals. 
In this case, the dissatisfaction with the management of the town meant that 
disgruntled conservatives collaborated with liberals. The fragmentation of the 
ruling elite meant that the liberals realized that a political opportunity for action 
opened. At the same time, the collaboration collapsed due to the liberals’ 
demand that the Social Democrats should also join the coalition. That is why 
the local liberal branch remained outside the collaboration and removed from 
its list the names of all the candidates that were on the coalition’s list. The 
coalition list that resulted from the dissatisfied conservatives’ collaboration with 
the moderate liberals was presented as a non-political counterforce against 
politicizing the municipal affairs that both the Social Democrats and the 
conservatives were involved in. The main issue of the coalition was 
municipalities as non-political entities, and its program was chiefly liberal with 
the consolidation of poor relief and housing as the main points. The coalition 
list scored indeed successes in the election to the Town Council of 1917 but 
would fail because of tactical and strategic reasons. The conservative election 
association managed to take control of the situation and impose some discipline 
but the left’s suspicion towards the coalition undermined any attempt to 
achieve further cooperation. At the time, the coalition movement in Skövde 
was held up as a model and a counterweight to the politicization of the 
municipalities which many considered unfortunate but, at the same time, this 
example shows how far the party politicization has gone in many cities. In 
Skövde, both liberals as conservatives show that party considerations and 
political tactics dominated municipal life and that a return to a non-political 
municipal life was considered impossible. This was indicated in Skövde not 
least by the fact that the coalition’s representatives discussed the need for a 
municipal center party on the eve of the elections to the Town Council in 1919.        

 
An alternative view of the municipalities’ politicization 

 

Research on local politics and municipal parties often renders an image of a 
two-stage municipal politicization: 

1. In the 1930s the parties take over candidate nominations.  
2. In the 1960s the parties develop municipal programs.    
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     This study demonstrates that such an image of Swedish local politics is 
questionable. It is to be noted that both in Filipstad and Skövde the 
municipalities were politicized before the first democratic municipal elections in 
1919. The results of both case studies show that public meetings where 
candidates were nominated on the basis of a representative candidate principle 
occurred regularly in the 1890s. It has also demonstrated the direct link between 
early political groups and the subsequent local branches of national parties. It 
has also been shown that municipal programs already existed prior to the 
democratic elections as the liberals appear to have started to strengthen local 
party organizations around 1916. This is important because even the social 
democrats have been regarded as forerunners in this respect. It has also been 
pointed out that there are many indications that the liberals’ party programs had 
a local rather than central origin, but at the same time reflected the ambitions of 
the national party.  

   The analysis shows that there is continuity in the oppositional action 
frameworks, and its core was a collective identity that would represent "the 
common people’s” interests. At the same time, the comparison between the 
two case studies shows a more local character concerning Skövde, where 
criticism of the town’s government focused on the fight against the arrogant 
elite and on concrete demands such as better poor relief and house building. In 
Filipstad the interpretative frameworks focused on the common people’s fight 
against the rule elite as well, but here it was rather the temperance issue that 
acquired a collective symbolic ideological role. These were the interpretative 
frameworks that emerged during the period studied here and the differences 
between the ways there were shaped and characterized liberalism may be 
explained by the various “milieus” that formed local liberalism, to use the 
German political scientist Karl Rohe’s term. Rohe has coined the concept 
“milieu parties” in order to capture the regional and local differences that have 
characterized the German parties studied by him. Rohe’s concept “milieu 
party” stresses the importance of studying the cultural contexts within which 
political parties operate. Against this background, it is a fruitful to consider the 
Swedish liberal party, and possibly other parties as well during the first decades 
of the twentieth century, in terms of “milieu-parties”. The concept enables an 
explanation of the many faces of liberalism at the beginning of the twentieth 
century. The local liberalism in Filipstad had strong roots in the local branch of 
the Good Templars which would also shape its collective interpretative 
frameworks. The lack of corresponding deep roots in a specific environment 
would however characterize the party local branch in Skövde, which also 
obstructed the possibilities of creating here efficient mobilizing interpretative 
frameworks. 

   This thesis focuses largely on the conditions which Duverger described as 
crucial for the emergence of local parties: egalitarian feelings and the desire to 
oust traditional social elites. However, the factors that Duverger identified 
depend upon the collective interpretative frameworks shaped by political actors 
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in order to mobilize the citizens. Skövde was more elitist in character and the 
desire to replace traditional elites was rather weak. There was no radical 
collective identity that tied opposition groups together in the same way as in 
Filipstad. Skövde was not unique in this respect in my opinion, but was rather a 
good representative for what have been called “the conservatism of western 
Sweden”.  Skövde displays many of the elements found in other towns and 
villages in the region of Västergötland, which in the Social Democratic literature 
has often symbolized the backwardness of the area. As an example, one can 
mention the Borås district with its textile industries which at the beginning of 
the twentieth century was called “Sweden’s Schlesien” and was a particularly 
difficult area for Social Democratic agitators. The fact that the above-
mentioned “conservatism” played a role is also shown by this study of 
liberalism. Ingrid Åberg has noted in her study of Gävle in the 1880s that 
certain issues could be used in order to achieve politicization, while others were 
too controversial. In Gävle the suffrage issue was controversial, while in Skövde 
both the suffrage and the temperance question were too controversial to create 
unity among oppositional groups. Moreover, the opposition and the parties to 
the left were not alone in organizing elections, the Merchants association helped 
to reinforce the establishment's grip of election campaigns.  

     The opposition's weak role, mainly because of lacking ties to the old ruling 
elites, forced liberals and the opposition in both Skövde and Filipstad to find 
new ways to mobilize different social groups. In both cases, the aim was to 
downplay the controversy to unite different factions in the city. For the Good 
Templars in Filipstad, it was a question of both seeking cooperation with the 
nonconformists and with the liberals who didn’t belong to the popular 
movements. For that purpose, the slogan in the municipal election of 1904 was, 
therefore, "the liberals". In Skövde the temperance issue was controversial and 
therefore was dropped as a slogan in 1901 in favour of “the friends of thrift”. 
In both cases, the attempt was to create conditions for collective action in local 
politics, by invoking value-laden political concepts which were assumed to 
appeal to large groups.  

 

Conclusion 

The study shows that local newspapers played a crucial role for local 
politicization. Although Filipstad was an extreme case, the study shows the key 
role the Tariff Battle played in in small towns by introducing a political 
discourse in local political conflicts. The Tariff Battle shows clearly the key role 
played by the local newspapers in order to link local and national contexts. At 
the same time, it is important to emphasize that the Tariff Battle was not 
decisive for the strong politicization of local politics in Filipstad. This dispute 
entailed rather that past grievances intensified and deepened, appearing as 
conflicts between right and left. The political conflicts that earlier concerned 
mainly power relationships and disputes between local interests, acquired 
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during the Tariff Battle a new content where the struggle, local but also 
national, would be between conservatives and radicals.  

     Many years ago, Duverger has stated the significance of history for parties 
and the development of party systems. The cases of Filipstad and Skövde show 
the importance of historical understanding to interpret broader political 
processes. The sharp divisions which marked Filipstad’s local politics during the 
1880s and 1890s would shape the future of municipal politics in that town. The 
conflicts between Frans Melbourne and the local Good Templars reflect not 
only the growing tensions between different liberal factions, such as moderate 
and leftist liberals, but also between different views of parties and their 
municipal functions. Melbourne emerges here as a defender of independence 
and pragmatism in local politics, which was a traditional municipal role, while 
the local Good Templars represent a line that sought to strengthen political 
parties and their influence over candidate nominations and, by extension, local 
politics as such. This study's findings highlight the temperance movement's 
importance for its development as a mass party, especially locally. The most 
important contribution is that it provided an organization for the election 
campaigns, with resources and activists who could be activated to mobilize 
voters. Moreover, it provided a radical ideology, by fusing the temperance 
question with a democratic notion of the “common people’s” interests.  

     The results from Filipstad show an early and strong politicization of 
municipal affairs in the "modern" sense as well. Many historians still have a 
rather narrow view of politics, considering municipal elections as non-political 
and different from national politics. Therefore political parties and party politics 
in the municipalities have been regarded as something peculiar, at least before 
the 1930s. This study shows that this view must be problematized and tested 
empirically. The results from Skövde, showing a different and more complex 
process than Filipstad, underlines the point of taking into account the local 
context to understand the development of local politics. The developments in 
Skövde emphasize thus the local newspapers' role for an early politicization of 
municipal affairs. The lack of an alternative to compete with the conservative 
newspaper Vestgöta Korrespondenten meant that local politics in Skövde was less 
antagonistic than in Filipstad. A crucial factor was that the potential opposition 
that existed was weak and fragmented. One early indication was the suffrage 
movement's weak position in Skaraborg County as a whole. The reason was the 
division caused by the Tariff Battle between the radical and moderate 
democrats. The moderate conservatism that characterized Skaraborg County 
meant that would adopt a more moderate stance than, for instance, in 
Värmland.  

     In both cases, however, I would argue that the local liberal parties had their 
origins in the local branches of Good Templars. Both in Filipstad and in 
Skövde the leading personalities had their base in the local lodges. It was rather 
here than in the suffrage movement that the local branches had their 
forerunners. Such a result is significant because it means that the traditional 
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political science conception of the National Liberal Association’s origins must 
be reassessed. The results of the study indicate that the conception of the 
National Liberal Association as a direct successor of the suffrage movement is 
considerably exaggerated. The study argues that we must take into account the 
complex picture that emerges when we consider the parties' local roots. The 
study shows that, in fact, the parties have often been the consequences of 
strategic local considerations. Political actors would often realize the need for a 
party that clearly performed functions that the temperance organizations were 
not able to do on their own. The study also shows that, at least locally, the 
temperance organizations had an important transitional role between elite-
based parties, such as cliques and associations, and the mass party. They created 
new conditions for municipal elections, by creating new interpretative 
frameworks and mobilizing structure. They also made an important 
contribution to the future national parties through the "ideology of the 
common people" that was passed on to the Liberals and Social Democrats, but 
to some extent to the rural movement as well. In sum, the study shows that 
there was continuity between older local parties, like temperance parties and 
local associations, and the local branches of national parties. It was a continuity 
that reflected both ideological as organizational features. 

 

Closing Remarks 

The need for comparisons in political history has often been discussed but few 
scholars have used this approach, at least in Sweden. Using the comparative 
method, this study has shown that the local context is important for 
understanding the political processes and circumstances for local political 
organization. By comparing contexts, parallels and differences can be traced, 
which in turn can be the basis of new theories. The aim of the thesis was to 
find such differences and similarities that could explain why the processes of 
party formation differed. The results from the study indicate that the historical 
tradition has been central for the emergence and development of parties. When 
the oppositional groups were divided, as in Skövde, the party organizations 
developed slowly and focused on local grievances in their attempts to mobilize 
voters. This kind of politicization process had mainly local sources. The other 
kind, represented by Filipstad, was characterized rather by a strong opposition 
based on local organizations and backed by radical traditions within a larger 
regional context. In this context, political parties emerge more easily and 
develop early, broad ideological programs. These are two hypotheses that point 
to two kinds of parties: the elite party or the mass party. 

     This study suggests that it is more meaningful to focus attention on local 
and regional political processes to understand the historical development than 
has previously been done. However, to develop such a program for the 
historical studies we need the necessary tools. First, a need for more 
comparative studies of political development processes in order to understand 
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the causes of political change. This study has shown that comparative case 
studies have significant value, because such an approach enables the detailed 
study of various actors, events and their construction of meaning. Secondly, the 
study's findings suggest the importance in raising questions beyond the purely 
local or national contexts. The study concludes that it is in the local context that 
the key to the understanding of the emergence of parties lies. But such a 
context is incomprehensible without being placed in the wider regional 
framework. This constitutes a level that historical scholar should considered 
further. 
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Bilaga 1 

 

  Bilaga 1:1. Röster per parti i absoluta tal, Filips tad 1910-1922.    
Parti/År   1910   1912   1914   1916   1919   1920   1922 
Moderata    237    346    396    371     1442    506    612 

Liberaler    273    203    211    430   1199    394    246 

Socialdem.      94    161    174    1345    288    459 

Vänstersoc.           34  

Kommunist            56 

Övriga        

  Källa: Statistiska meddelanden serie A, band I:3 I:8, II:6; SOS. Kommunala val 1919,        
  1922-1923 
 

  Bilaga 1:2. Röster per parti i absoluta tal, Skövde  1910-1922.    
Parti/År   1911   1913   1915   1917   1919   1920   1922 
Moderata    552    565     544    572   2935    805    826 

Liberaler    338    135    262    209   1264    163    286 

Socialdem.     181    333    220   1270    223    216 

Vänstersoc.       154   1089     189  

Kommunist          274 

Övriga        

  Källa: Statistiska meddelanden serie A, band I:3 I:8, II:6; SOS. Kommunala val 1919,  
  1922-1923. 
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Bil. 2. De frisinnade i Filipstads kommunala program 1916. 

 

• Åtgärder mot dyrtiden: programmet konstaterar att en del samhällsgrupper 
har tjänat på krigskonjunkturen, medan andra hamnat i en svår 
ekonomisk ställning. Lokalavdelningen föreslår därför ökade skatter för 
att täcka 1917 års utgifter. Skattemedel ska användas för att lindra 
arbetares och småfolks betryck i dyrtiden. Programmet hänvisar till en 
samhällssolidaritet mellan samhällsklasserna. Man vill fortsätta och 
utveckla åtgärderna för att betrygga tillgången på livsmedel, bränsle och 
andra förnödenheter till rimliga priser. 

• Förvaltning: programmet vill se alla samhällsintressen företrädda i stadens 
kommunala styrelser. Man önskar planmässighet i stadens allmänna 
arbeten och byggföretag, vilka dock bör inskränkas till sådana som är 
nödvändiga av trängande behov. All lyx vid sådana kommunala arbeten 
ska kraftigt motarbetas. Programmet vill se en inskränkning av 
ämbetsmännens bisyssleri och mångsyssleri, för att motverka, som det 
heter, ”slapphet i initiativ och värkställighetssvårigheter inom 
förvaltningen”. 

• Näringslivet: programmet vill se fördelaktiga villkor för eventuellt 
etablerande industrier. Det skulle handla om att tillhandahålla billig 
tomtmark och elkraft. Man vill särskilt verka för att hantverkets behov 
av att billig elkraft tillgodoses.  Programmet föreslår att initiativ ska tas 
till kommunikationernas förbättrande, för att skapa förutsättningar för 
handelslivets utveckling. 

• Bostadsfrågan: programmet föreslår att staden ska tillhandahålla 
byggnadstomter på förmånliga villkor. Detta bör dock ske inom ramen 
för en sund ekonomi samt att man vid upplåtelsen iakttar sådana former 
att spekulation förebyggs. Programmet vill också främja kooperativ 
byggnadsverksamhet, genom av staden på förmånliga villkor 
understödjande lån. Egnahemsbyggandet ska befrämjas genom 
förmånliga upplåtelser av byggnadstomter och tomten ska överlåtas till 
billigast möjligast pris. Staden bör också underlätta möjligheter för 
egnahemsbyggare att uppta lån. 

• Fattigvården: Programmet slår fast att dyrtiden inte får innebära att en 
behövlig höjning av fattigvårdsunderstöden åsidosätts. 
Samhällsmedlemmar som tidigare inte har behövt anlita fattigvård, ska 
skyddas från detta behov, genom nedsatta priser på förnödenheter och 
om behövligt genom kommunala uppoffringar.  
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• Nykterhetsfrågan: programmet vill se en inskränkning av 
rusdryckshanteringen, såväl utskänkningstid som försäljningsställenas 
antal, i största möjliga mån. Man fastslår att ett förbud mot handel med 
rusdrycker inom samhället är bästa sättet att främja nykterheten. 

• Skolväsendet: programmet föreslår ett kraftigt understödjande av 
folkundervisningen. Man vill främja reformer för att åstadkomma 
lämpliga överbyggnader på folkskolan. 

 

          Källa: ”De frisinnades i Filipstad kommunala program för stadsfullmäktigevalet   
         1916”, bil. 1, Frisinnade lokavdelningen i Filipstad. Föreningsarkivet i Värmland,   
          Arkivcentrum Karlstad. 
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