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Abstract

Harald Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur. Lokal självstyrelse 
på 1800-talets landsbygd (Local Self-government in rural areas during the 
19th century)

Stadshistoriska institutet, Stockholm 1989, 126 pp., ISBN 
91-970806-5-9

How did local political culture in the Swedish countryside change during 
the 19th century? Local self-government in six rural districts in the eas
tern part of central Sweden has here been investigated from 1815 to 
1876, primarily form the perspective of change in forms for decision
making and solution of conflicts. The result is that one can speak of a 
change in direction towards a more capitalistic or bourgeois political cul
ture. From an earlier ideal of consensus with loosely formalized solution 
of conflicts one progressively moved towards following legal ordinances 
concerning majority decisions and taking of votes. One can summarize 
the development with the words regulation, formalization, routinization 
an elitization. This change came earlier to areas with a developing eco
nomic sturcture than to those with more traditional peasant farming 
structures. The local socio-economic structure determined in what man
ner the law was applied. This brought with it that the reforms of parish 
self-government from 1817 and 1843 did not have an immediate effect 
on local reality and that the reform of 1862, which traditionally has been 
considered as that which created local self-government in the country
side, also had only minor immediate concequences. The investigation 
has shown that the parochial self-government took charge of a series 
of diversified functions - not only poor relief, as has sometimes been 
asserted - even before 1862.

Department of History, University of Stockholm, S-106 91 Stockholm, 
Sweden

gotab 89112, Stockholm 1989
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Förord

Föreliggande skrift utgör den tills vidare sista delen av mina forskningar 
kring lokal självstyrelse på 1800-talets svenska landsbygd. 1 artikeln 
”Bland grevar och avskedade soldater” (1986) gjorde jag en provunder
sökning av två socknar på 1840-talet. Kommunal frihet för nationell sam
ling (1987) var ett försök att närma sig den ideologiska bakgrunden för 
kommunalreformerna i nordiskt perspektiv. I artikeln ”1800-talets lo
kala självstyre - aktuell forskning och utvecklingsmöjligheter” (1988) 
diskuterade jag min och andras forskning inom området.

Denna skrift är en utvidgning av provundersökningen från 1986 till 
att omfatta sex socknar och en betydligt längre tidsrymd Jag tycker 
själv att jag med den har kunnat tillfredsställa min nyfikenhet om sock
ensjälvstyrelsen före kommunalreformen 1862 och fått en mer realistisk 
och empirisk grundat bedömning på hur mycket - eller snarare hur li
tet - denna reform betydde. Jag hoppas också att den kan inspirera 
andra att gå vidare med frågor om lokala samhällsorganisatoriska struk
turer och förändringen under denna spännande tid.

Ved vejs ende, som man säger på danska, vill jag tacka dem som bi
dragit till arbetets fullbordan. En första version av manuskriptet utsattes 
för en hårdhänt behandling av Hanne Sanders. En därav avsevärt för
bättrad version fick så nyttiga kommentarer, till hela eller delar av tex
ten, från Peter Aronsson, Torkel Jansson, Eva Sjödén, Alberto Tiscor- 
nia och Christer Winberg. Evas intresse har varit viktigt för hela min 
kommunforskning. Torkel och Alberto har tvingat mig att noggrant 
tänka igenom många formuleringar; en fruktbar vetenskaplig oenighet 
kvarstår förhoppningsvis på några punkter.

Min tacksamhet innesluter också Kerstin Kåverud, som gjort kartan 
och diagrammen läsliga, Marie-Louise Rodén, som fyllt samma funk
tion när det gäller abstractet, hela det humanistisk-samhällsvetenskap- 
liga forskningsrådet, som givit pengar till publiceringen, och Stadshisto- 
riska institutet, som tillåtit mig att bidra med ännu ett nummer i dess 
skriftserie och i övrigt alltid visat min forskning en välvillig inställning.

När ett sockenstämmoprotokoll är som bäst för forskaren - säkerli
gen också för samtiden - ger det en klar och koncis redovisning av det 
centrala som avhandlats på stämman, med entydiga skrivningar i viktiga 
punkter men också med en omisskännlig nyans av att det är levande



människor som har varit inblandade. Det är ett gott stilideal även för 
historiska framställningar.

Frescati och Hammarbyhöjden februari 1989
Harald Gustafsson
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1. Lokal självstyrelse och politisk kultur - 
inledning

På sockenstämman i Tillinge utanför Enköping 28 maj 1815 ledde pastor 
Alner de sedvanliga förhandlingarna. Bönderna diskuterade bl a om 
man skulle gjuta om en kyrkklocka och man beslutade om fattighjälp 
till ett föräldralöst barn, en sjuklig dräng och en torparänka. Även om 
man inte alltid var överens röstade man aldrig för att komma fram till 
majoritetsbeslut; ”efter brydsam öfverläggning i detta besvärliga 
ämne”, som det heter om fattigmagasinets reparation, beslöt socken
männen samfällt.1

På kommunalstämman i Tillinge 66 år senare, 28 december 1876, led
des inte förhandlingarna av kyrkoherden; det är inte ens säkert att han 
var med. Ordförande var i stället Per Erik Eriksson i Lötsunda med ti
teln hemmansägare - man var inte ”bonde” numera. De flesta frågor 
hade förberetts av kommunalnämnden -- med en annan hemmansägare 
som ordförande - och handlade inte om kyrkklockor eller enskilda un- 
derstödstagare; mest valde man olika förtroendemän. När man skulle 
välja revisorer fanns flera förslag; efter omröstning utsågs de med 991 
fyrkar mot 515.

Dessa är några kontraster som kan möta den som fördjupar sig i pro
tokollen från de möten som under namn av socken- och senare kommu
nalstämmor skötte en mängd angelägenheter i lokalsamhället på 1800- 
talets svenska landsbygd. Till det yttre var mycket sig likt när traktens 
bönder och godsägare samlades i sockenstugan i seklets slut som i dess 
början, men en del uppenbarligen också förändrat.

Självstyrelsen i städerna, med borgarnas möten på rådstugan, har det 
skrivits en hel del om. Mycket mindre har forskats kring landsbygdens 
självstyrelse. När man nämner den brukar det mest handla om kommu
nalreformen 1862, som gjorde kommuner av de gamla socknarna. ”Den 
kommunala självstyrelsen hade befästs och delvis återupprättats från ett 
tidigare förfall genom 1862 års kommunallagar”, heter det med en 
ganska typisk formulering.2

Det finns alltså anledning till nyfikenhet här. Hur ska man tolka för
ändringarna i Tillinge mellan 1815 och 1876? Hur fungerade den lokala 
självstyrelsen på landsbygden? Var reformen 1862 epokgörande? 
Denna allmänna nyfikenhet ska nedan sättas in i en historisk ram, moti
veras bättre och förvandlas till en problemställning som låter sig under
sökas.



Politisk kultur och samhällsutveckling
Det är inte självklart hur man löser konflikter eller över huvud taget 
klarar av att sköta gemensamma angelägenheter. När man nu hade fler 
kandidater till revisorer i Tillinge 1876, varför började man inte slåss om 
vilka de skulle bli? Varför tog man alls upp fattiga människors situation 
1815 - kunde inte vem som ville ha fått ge dem en skärv vid vägkanten, 
stor eller liten? Kunde de inte ha fått svälta ihjäl?

Det är uppenbart att beteendet här styrs av något man kunde kalla 
kulturella normer. Dessa normer styrs givetvis i någon utsträckning av 
samhällets officiella normuppsättning, lagstiftningen. Men ingenstans 
följs lagar till punkt och pricka, och överallt sker saker som lagarna inte 
ger bestämmelser om. Det finns en politisk kultur, en praxis som följs, 
bryts och förändras, i samspel med lagar och myndighetspåbud men 
också i samspel med sociala, ekonomiska och allmänkulturella tillstånd 
och förändringar.

Ämnet för denna undersökning är en del av den vardagliga politiska 
kulturen på den svenska landsbygden under 1800-talet: den som existe
rade inom ramen för den påbjudna lokala självstyrelsen. ’Politisk kul
tur’ är ett omdiskuterat begrepp i samhällsforskningen. En klassisk defi
nition går ut på att den omfattar medborgarnas ’kognitiva, affektiva och 
evaluerande orientering visavi politiska objekt’. Detta kan kanske låta 
som något som ligger långt från sockenstugorna.

Vad människor vet, tycker och värderar om beslutsfattandet i angelä
genheter som rör många, för att försöka göra svenska av definitionen, 
är emellertid något som är viktigt att veta för att förstå hur samhället 
sitter ihop och förändras. Bryr man sig om det politiska systemet eller 
upplevs det bara som något fjärran och meningslöst? Man har försökt 
skilja på tre sorters beteenden eller politiska kulturer: den ”parochiala”, 
där man är ointresserad av det politiska systemet, den ”undersåtliga”, 
där man är intresserad av vad som kommer ut ur systemet (i form av 
myndigheternas påbud och åtgärder) och den ”deltagande”, där man 
också är intresserad av vad som kommer in i systemet, alltså försöker 
påverka den politiska processen.3

Som synes är detta en teoribildning där man mycket klart skiljer mel
lan ’medborgarna’ och ’det politiska systemet’. En så självklar åtskillnad 
mellan strukturer och de agerande har man på många håll i samhälls
forskningen börjat tvivla på.5 Politisk kultur-teorin har t ex kritiseras för 
att inte erkänna att ”political culture is the processing unity of political 
ethos and political practice”.6 Detta kan nog uttydas ungefär så att den



politiska kulturen blir till just genom människomas handlande. Struktu
rerna existerar bara så som aktörerna reproducerar dem - något som 
naturligtvis inte försiggår i ett lufttomt rum utan är beroende av hur ak
törerna uppfattar och påverkas av tidigare skapade strukturer.

Denna processuella syn på politisk kultur förefaller mig ändamålsen
lig inte minst när man ska förklara ett fenomen som lokal självstyrelse, 
som förutsätter deltagande. Det kan visserligen vara av intresse att se 
om inställningen hos olika grupper till sockensjälvstyrelsen kan karaktä
riseras som deltagande, undersåtlig eller ”parochial”, men vi måste 
också gå vidare och fråga efter hur detta påverkar självstyrelsen. Lokal 
självstyrelse blir till genom att människor anser sig utöva sådan - vilket 
de inte gör utan relation till hur detta tidigare skett eller vad som i övrigt 
sker runtomkring dem.

Lokala fenomen har dock inte intresserat politisk kultur-teoretikerna 
över hövan, allra minst i äldre tid. Man har rört sig med 1900-talets na
tionalstater. Det är mycket betecknande att det totala ointresset för po
litik har benämnts ”parochial culture”, alltså just ”sockenkultur”. Om 
man intresserar sig för hur villkoren förändrades för den stora majorite
ten människor, och tror att det är där man kommer närmast de stora 
förändringarna i historien, blir socknens politiska kultur emellertid 
minst lika intressant som den ’stora’ politiken.

Detta gäller inte minst under denna period. Det svenska samhället 
befann sig under hastig omvandling. I motsats till en äldre betoning av 
industrialiseringen efter 1850, brukar man numera starkt understryka 
agrarsamhällets utveckling under 1700- och tidigt 1800-tal som en nöd
vändig del i den process som ledde till bl a industrialiseringen och andra 
yttringar av det kapitalistiska samhället. Enligt vissa forskare kan man 
tala om ett kapitalistiskt agrarsamhälle redan innan industrialiseringen.7

Kännetecknande för denna utveckling är flera sammanflätade pro
cesser. Befolkningen ökade inom agrarsamhället, men det blev inte mer 
av alla sorters folk. Bondehushållen blev inte nämnvärt fler eller större. 
Det blev däremot de icke-besuttnas hushåll. Man talar om en proletari- 
sering: de grupper som inte kunde försörja sig på sin egen jordbrukspro
duktion var de som växte. Små torpare, backstugusittare, lantarbetare 
(statare) och så småningom även ’fria’ lönearbetare kunde få utrymme 
genom jordbrukets kommersialisering. När jordbruket alltmer produ
cerade för avsalu på marknaden och jordbruksarbetet intensifierades 
ökade efterfrågan efter arbetskraft. ”Man kan sammanfatta viktiga drag 
i denna utveckling med ett ord: marknadsbildning.”8

1870-talets landsbygd såg på de flesta håll i Sverige annorlunda ut än



1810-talets. Mer jord låg under plogen, våtmarker, ängar och skog hade 
fått maka på sig, byarna var på många håll avlösta av ensamgårdar och 
torpbebyggelsen var mer utbredd. Bönderna och godsägarna var mer av 
företagare som tänkte på vad det bäst lönade sig att producera. Plötsligt 
kunde en ångvissla störa den lantliga friden och en kanalbåt eller ett tåg 
skära genom landskapet. Ibland samlades man som förr i sockenstugan 
till stämma, men måste inte det som där ägde rum ha påverkats av dessa 
påtagliga yttre förändringar?

Det är inte för mycket sagt att hela samhället ömsade skinn under 
1800-talet. Och, som en dansk historiker har skrivit om svenskt 1800-tal, 
”når grundlæggende forandringer i den socio-økonomiske basis ændrer 
folks daglige livsbetingelser, så påvirkes også deres evne til at fortolke 
virkeligheden omkring dem rationelt. Nye tankebaner og nye vurde
ringer bliver nødvendige.”9 Det blev också nödvändigt med samhällsor- 
ganisatoriska alternativ när det gamla samhällets uppbyggnad alltmer 
sattes under debatt och allt sämre syntes motsvara den sociala 
verkligheten.10 Man tänker här kanske framför allt på den segslitna frå
gan om ståndsriksdagens avskaffande, men det gäller också på många 
andra plan i samhället.

Utifrån detta resonemang kan man sålunda anta att när samhället i 
stort förändrades, förändrades också den lokala politiska kulturen. Min 
hypotes är att en sådan utveckling skedde, från en ’feodal’ till en ’bor
gerlig’ politisk kultur (eller från ’traditionell’ till ’modern’ - alla termer 
har sina för- och nackdelar).11 Med politisk kultur förstås då inte bara 
attityder till ett system utan den praxis som skapar, upprätthåller och 
omformar systemet.

En feodal politisk kultur skulle framför allt karaktäriseras av en strä
van efter enhällighet och samförstånd (konsensus). I äldre tider utvisa
des ofta en påtaglig motvilja mot att erkänna intressemotsättningar, ma
nifesterad t ex i föreställningarna om samhället som ett stort hushåll un
der familjefadern/regenten eller en kropp, där alla lemmarna underord
nade sig en enda vilja.12 Här har man inte reglerade former för konflikt
lösning som omröstningar efter fasta regler utan fiktionen är att det 
finns ett enda ’riktigt’ beslut som den av intressen obundne oväldigt fin
ner fram till.

Man har ofta noterat och kanske förvånat sig över denna konsensus- 
strävan. I det äldre agrarsamhället på landet kan man emellertid se goda 
skäl till att man försökte uppnå endräkt. En mängd praktiska angelä
genheter inom byn, roten, socknen eller häradet förutsatte att alla sam
arbetade. Det bleve nog besvärligt att leva i en by med någon som ville



lägga sin teg i träda i åkergärdet där de andra ville så. Om inte alla hem- 
mansbrukare lämnade det fastställda antalet stockar till klockstapeln 
blev den inte byggd. I ett samhälle som hade en så svag exekutiv makt - 
de lokala organen förfogade ju inte över någon egen tvångsapparat - är 
det inte underligt om konflikter ansågs som något onaturligt.13

En borgerlig politisk kultur avlöste inte den äldre över en natt. Torkel 
Jansson har t ex visat hur föreställningen om en styrelse med ett ’parla
mentariskt’ ansvar inför ett årsmöte först mycket långsamt slår igenom 
i 1800-talets föreningsliv.14 Detta, med ett ansvarigt, valt organ, är ett 
drag i den nya politiska kulturen. Möjligheten att fatta majoritetsbeslut 
giltiga både för icke närvarande och icke samtyckande är ett annat. Kon
flikterna blir möjliga att erkänna och kommer i ökande utsträckning att 
avgöras efter reglerade bestämmelser om beslutsfattande och rösträtt.

Sökandet efter den ’rätta’ lösningen för alla ersätts av åsikternas fria 
konkurrens på röstmarknaden, liksom det avreglerade näringslivets 
produkter skulle konkurrera på en marknad. Inom näringslivet kommer 
också nya organisationsformer. Med aktiebolagslagen 1848 blev det 
möjligt att skjuta till kapital utan att för den skull behöva axla ett fullt 
ägaransvar. Den av aktieägarna valda styrelsen som förvaltade deras 
’ansvarslösa’ andelar kan påminna om den kommunalnämnd som kom
mit till med fyrkskalans hjälp. Det är ett släktskap som ytterst går till
baka på hela samhällets förändring i kapitalistisk riktning.

Man kan, om man tycker om övergripande samhällsteorier, se denna 
utveckling av den politiska kulturen som en del av hela den ’rationalise
ring’ av samhället som Max Weber talar om.15 Samhällslivet kommer 
alltmer att löpa efter sammanhängande regelsystem; människorna kom
mer alltmer att bli benägna att följa den auktoritet som de uppfattar som 
legitim i förhållande till uppställda regler (och inte, t ex, i förhållande 
till ’hur det alltid varit’). Man kan också tala om en ’elitisering’; mark
nadsinriktningen skapar nya ledande grupper som också tar den poli
tiska makten. Agrarsamhällets ökade polarisering mellan större jord
brukare och mindre skapar en mer reglerad, och potentiellt elitiserad, 
politisk kultur.

Dessa två bilder av en äldre och en nyare politisk kultur ska naturligt
vis förstås som renodlade idealtyper. Man kan inte räkna med att de har 
funnits i ren form eller att det går att se en skarp gräns mellan dem. I 
lagstiftningen går utvecklingen, som vi snart ska se, ganska renodlat 
från det förra tillståndet till det senare genom reformerna 1817, 1843 
och 1862. I verkligheten kan bilden ha varit otydligare.

Om drivkraften bakom den politiska kulturens förändring är de för



ändrade materiella förhållandena, vilket här antas, betyder det att för
ändringarna i lagstiftningen bör ha mottagits olika och givit tämligen 
olikartade resultat i olika områden. Alla delar av landet stod inte på 
samma trappsteg på vägen (’upp’ eller ’ner’, hur man nu vill värdera) 
mot det kapitalistiska samhället. Dessutom var utgångsläget olika i olika 
områden; de regionala skillnaderna var stora. På vissa ställen kan lag
stiftningen ha föregripit utvecklingen och fått svagt omedelbart genom
slag, på andra kanske den bara kodifierade vad som redan hänt.

När man undersöker 1800-talet ska man naturligtvis heller inte vänta 
att fånga in hela den ovan skissade utvecklingen. Flera nyare forskare 
har framhållit att agrarsamhällets kommersialisering och differentiering 
börjar tidigare, kanske långt tidigare.16 Man kan karaktärisera det tidiga 
1800-talet som ett samhällsorganisatoriskt experimentalfält, där grund
läggande förändringar redan inträffat i samhällets materiella utveckling 
men där man ännu söker sig fram efter nya politiska former.17

Perioden från 1810-tal till 1870-tal - vald för att omsluta reformperio
den mellan 1817 och 1862 - är alltså med detta synsätt bara en del i den 
politiska kulturens omvandling. I stället för en övergång från stadie A 
till stadie B kan vi vänta oss en mängd blandformer, där olika socknar 
har olika blandningar av de ovan skissade idealtyperna vid periodens 
början och kanske även vid dess slut.

Vad vi vet och vill veta om socknar och kommuner
Som antytts ovan har vår bild av 1800-talets lokala självstyrelse hittills 
varit ganska grumlig. Schablonmässigt kan det uttryckas som att en 
gammal sockensjälvstyrelse visserligen fanns, kodifierad 1817 och lätt 
justerad 1843, men denna sysslade mest bara med fattigvård och var 
stadd i förfall. Med reformen 1862 skapades våra moderna kommuner, 
livaktigare än socknarna men med sin expansionsperiod först i trakten 
av sekelskiftet:

”Folkskoleundervisningen blev, således, en angelägenhet för kyr- 
koförsamlingen 1842, den förkommunala sockenstyrelsen hade haft 
fattigvården som sin enda eller viktigaste uppgift och för tre männi
skor av fyra gällde att folkskola och fattigvård fortsatte att dominera 
i den egna kommunens, hemmakommunens, verksamhet efter 
kommunallagstiftningen.”18
Den forskning som gjorts på området är dock mager.19 1937 presente

rade K H Johansson sitt stora verk om sockensjälvstyrelsen i äldre tid,



som än idag är den grundligaste studie som gjorts.20 Enligt titeln be
handlar han tiden 1686-1862, men i praktiken slutar hans genomgång av 
sockenstämmoprotokoll 1817. Geografiskt är han huvudsakligen be
gränsad till Linköpings stift.21

Johansson ser en utveckling av stämman från ett tillstånd då de flesta 
sockenbor deltog ”utan avseende på stånd och villkor” till att stämman 
blir ”alltmer en sammankomst av dem som äga jord i församlingen”. 
Denna utveckling menar han tog sin början på 1760-talet. Men hela ti
den var deltagandet brett och en mängd för sockenborna viktiga ären
den handlades på ett sätt som gör den svenska sockensjälvstyrelsen till 
”något enastående och beundransvärt”.22 Det finns en viss bondero
mantisk demokratitro hos Johansson, men man kan inte frånkänna ho
nom en mängd belägg på en tämligen aktiv lokal självstyrelse före 1817.

Sådana belägg finns det fler av. T ex har forskningen om beslutspro
cess och inflytande på 1700-talet kunnat visa hur sockenstämmorna ofta 
tillbakavisade påbud från landshövding, domkapitel eller Kungl Majt 
som om de bara varit förslag det ankom på stämman att gilla eller 
förkasta.23 För 1800-talet är vi dock mer okunniga. Här har forskningen 
i hög grad varit inriktad på reformerna inom lagstiftningen. Det gäller 
det som skrivits om 1817 års förordning,24 om den kommunala 
rösträtten25 eller om riksdagsdebatterna i frågan.26 Lokal praxis är här 
föga uppmärksammad. Även kring reformen 1862 är våra kunskaper 
begränsade.27

De allra senaste åren har dock sett ett nyvaknat intresse för socken
självstyrelsen. Jag har presenterat den nyare forskningen i annat sam
manhang och ska här snarare se vad det här finns att anknyta till på 
denna undersöknings problemområde.28

Eva österberg gav 1987 en översikt över problem och forskning kring 
deltagande och politisk kultur på lokalt plan i Sverige 1550-1850.29 Hon 
kritiserar bl a den äldre forskningen för att alltför ensidigt ha sett sock
enstämman som antingen ett demokratiskt organ oberoende av stats
makten eller som statsmaktens förlängda arm och disciplineringsin
strument.30 I stället vill hon se förhållandet mellan lokalsamhället och 
statsmakten som en interaktion: ”Risken finns att man ... överdrivit be
tydelsen av den statliga politiken och ingreppen uppifrån - och under
skattat ting och stämmor som fungerande sociala arenor, med poten
tiellt manöverutrymme för olika lokala grupper”; man har alltför 
mycket haft en ”ensidig forskningsstrategi”, inriktad på myndigheternas 
eller de dominerande debattörernas agerande och inte på ”tingens och 
stämmornas faktiska verksamhet”.31



På en konferens i Lund 1988 under Österbergs ledning diskuterades 
dessa frågor av en rad historiker och rättshistoriker. Även om man beto
nade hur den lokala självstyrelsen reglerades och utnyttjades av stats
makten, menade man ändå att det var en väsentlig linje i svensk historia 
att det hela tiden fanns en sådan självstyrelse. Den kunde variera 
mycket i tid och rum, den kunde i olika grad handla om interaktion med 
överheten eller lösande av ’egna’ lokala problem, den kunde ha ett 
större eller mindre deltagande av olika grupper i lokalsamhället och 
söka sig olika former. Studiet av denna lokala politiska kultur framställ
des som en angelägen uppgift, både för att förstå framväxten av ’den 
svenska modellen’ av institutionaliserad konfliktlösning och för att 
närma sig människors vardag i äldre tid.

Som redan framgått delar jag de synpunkter som framförts om be
gränsningarna hos den äldre forskningen i ämnet.32 Syftet är ju här just 
att studera ”stämmornas faktiska verksamhet”. Min hypotes är att de 
fyllde en lokal funktion som inte uteslutande var beroende av statsmak
ten. Man kan se stämman som en arena (en bland flera) där olika lokala 
intressen kunde mötas, lika väl som företrädare för lokala och centrala 
intressen. Den lokala politiska kulturen handlar såväl om ’intern’ kon 
fliktlösning (eller konfliktundertryckande) som om relationerna till stat
liga myndigheter. En central fråga är i vilken grad de statligt påbjudna 
formerna för självstyrelse upplevdes som legitima i lokalsamhället: fick 
den förändrade lagstiftningen några lokala effekter? Däremot är det 
inte relationen stat-kommun som sådan som här står i brännpunkten.

Kommunens förhållande till statsmakten har nyligen behandlats av 
Torkel Jansson i en studie av landskommunalväsendets utveckling i 
Norden och ryska Baltikum under 1800-talet.33 En av hans huvudteser 
är att man under det tidiga 1800-talet sköt en mängd uppgifter från sta
ten till lokal självförvaltning, något som han ser som ett led i emancipa
tionen mellan stat och samhälle. Socknarnas/kommunernas utveckling 
blir en parallell till det frivilliga föreningsväsendets under samma tid.34 
Under 1860- och 70-talet kommer så en ny vilja från statens sida att kon
trollera kommunerna, nu från en ’ny’ stat med borgerliga förtecken.

Jansson menar även att den landskommunala omvandlingen skedde 
i intimt samspel med agrarsamhällets ’kapitalisering’. Överallt i Norden 
skapades nya former där de besuttna grupperna fick ett starkare infly
tande över de lokala angelägenheterna. Sålunda blir det kapitalistiska 
samhällets framväxt på två sätt avgörande för den lokala självstyrelsens 
utveckling: genom en utveckling av synen på förhållandet stat-samhälle, 
som avspeglades i lagstiftningen, och genom ändrade socioekonomiska



förhållanden i lokalsamhället. Den lokala praxisen har Jansson dock 
måst lämna utanför sin undersökning.35

I stora drag delar jag, som framgått ovan, det helhetsperspektiv på 
samhällsutvecklingen som Jansson har anlagt.36 Jag tror också att ”en 
kommunallagstiftning växte fram som, vad gäller rösträtts- och inflytan
deformer, fortlöpande anpassade sig till den framträngande differentie
rade kapitalistiska ekonomin”.37 Uppgiften blir här snarast att gå ett 
steg nedåt och försöka se hur denna lagstiftning samspelade med den 
lokala materiella utvecklingen i skapandet av sockenstugans politiska 
kultur.

En ansats till en sådan studie har jag redan gjort. I en uppsats i Histo
risk tidskrift 1986 jämförde jag sockensjälvstyrelsen i två socknar, Till
inge och Brännkyrka, under perioden 1840-1846.38 En avsikt var att se 
om metoden fungerade, och det visade sig också möjligt att få ut väsent
lig information genom att huvudsakligen koncentrera sig på socken- 
stämmoprotokollen. Mina huvudslutsatser blev att ”en livlig, aktiv och 
för sockenborna viktig aktivitet utvecklades inom den lokala självstyrel
sen”, något som kan göra en misstänksam mot synen på 1862 års reform 
som epokgörande.39 Inom den utpräglat kommersialiserade godssock
nen Brännkyrka var dock denna självstyrelse betydligt mer elitiserad än 
i ’bondsocknen’ Tillinge.

Kommunala reformer är inget unikt för Sverige under 1800-talet. I en 
studie som kom 1987 sökte jag efter en ideologisk bakgrund till refor
merna på nordisk basis genom att undersöka parlamentsdebatter i de 
olika länderna.40 Mina slutsatser om skillnaderna mellan länderna, där 
den äldre förvaltningstraditionen uppenbarligen spelat en stor roll, är 
här av mindre intresse.41 I alla länderna fyllde kommunalfrågan en mo
biliserande funktion som ytterst, menar jag, hängde samman med strä
van efter nationell integration.

I uppbyggandet av nya samhällsorganisatoriska lösningar under det 
’feodala’ samhällets sönderfall spelade föreställningen om en enad na
tion en stor roll:

”För de sociala grupper som befann sig på uppgång under denna 
tid, en kapitalistisk borgarklass och marknadsinriktade lantbrukare, 
var detta [den kommunala självstyrelsen] ett vapen att använda både 
för att bredda sin egen plattform gentemot försvararna av den be
stående ordningen, och att integrera lägre samhällslager i deras nya 
samhällsorganisatoriska modell. Men också försvararna av en stark 
statsmakt fick allt större behov av att kunna integrera allt bredare



grupper av befolkningen i staten/nationen. Kraven på kommunal 
självstyrelse kunde nog ibland ha sin udd riktad mot statsmakt och 
centralisering, men i ett längre perspektiv kan de ses som en del av 
sammansvetsandet av statsterritoriets invånare till en nation.”42

Detta behov av lokala ’borgerliga’ offentligheter för att skapa inte
gration i ett nationellt politiskt system upplevdes på många håll i det 
frambrytande liberal-kapitalistiska Europa.43 Detta ser jag som en del 
av förklaringen till att också Sverige, som redan hade en författningsreg- 
lerad och i hög grad verksam lokal självstyrelse, genomförde en reform 
som från praktisk synpunkt kanske inte var lika angelägen som i länder 
där en sådan saknades, som t ex i Danmark. Det handlade i viss mån om 
symbolvärdet i de nya (dvs omdöpta) institutionerna.

När man stiger från denna ideologiska nivå till den lokala verklighe
ten blir en fråga givetvis om kommunalreformen 1862 verkligen fyllde 
denna funktion. Bidrog kommunerna till att ”lifva folkandan och väcka 
interesset för allmänna angelägenheter”, som det hette i borgarståndet 
på riksdagen 1859?44 Eller har jag rätt i förmodandet att reformen 1862 
inte innebar mycket mer än ett namnbyte? Var det i själva verket refor
men 1843 som var avgörande?45 Kom kommunerna att bilda en integre
rande länk mellan lokal och nationell elit?46

Sammanfattningsvis kan man alltså hävda att forskningsläget på om
rådet inte är sådant att det går att uttala sig med någon nämnvärd preci
sion om vad man egentligen hade för sig på 1800-talets socken- och 
kommunalstämmor - eller hur man hade det för sig. Den äldre forsk
ningen har varit alltför upptagen av normativt och/eller centralt mate
rial. Den nyare forskningen har än så länge mest hunnit ställa fråge
tecken. En del av dessa frågetecken blir det anledning att försöka an
gripa i denna studie. Inte minst viktigt blir det att konfrontera föreställ 
ningen om en förändrad politisk kultur med vittnesbörden från ”stäm
mornas faktiska verksamhet".

Undersökningens uppläggning
Man kan förstå att forskningen med förkärlek har befattat sig med riks
dagsdebatter. Det fanns bara en riksdag i Sverige, och dess protokoll 
finns tryckta. Om man i stället vill ta reda på vad den lokala självstyrel
sen faktiskt sysslade med och hur dess innehåll och former förändrades 
har man en något annorlunda arbetssituation. Det fanns uppemot 2500 
socknar i landet under 1800-talet och deras ofta långrandiga och inte



alltid lättlästa protokoll ligger otryckta i lands- och kommunarkiv landet 
runt.47

Man måste alltså göra ett urval. Det kan göras på flera sätt. Man 
kunde koncentrera sig på vissa frågor eller vissa år och se på ett stort 
antal socknar. Då går man emellertid miste om den helhet som här efter
strävas. För att verkligen kunna avläsa protokollens för de inblandade 
självklara men för eftervärlden ibland dunkla betydelser borde man i 
stället lära känna den undersökta socknen nära. Det skulle kräva en stor 
insats genom studier av annat material för att t ex kunna placera de in
blandade personerna socialt, ekonomiskt och kulturellt. För att då 
kunna täcka en så lång period som här är önskvärt, skulle man få kon
centrera sig till kanske bara en enda socken.

Den väg som här har valts är en kompromiss med inriktning på att få 
en överblick. Av de 2500 socknarna har sex valts. Samtliga ligger i östra 
Mälardalen, men uppvisar i viss mån olikartade materiella omständig
heter och utvecklingar; de presenteras närmare nedan. En viss bredd
ning har kunnat ske genom att jag dragit in iakttagelser från ett antal 40- 
och 60-poängsuppsatser som under min handledning behandlat huvud
sakligen 1800-talets lokala självstyrelse i Uppland och Södermanland.48 
De sex socknarna utgör dock grunden för undersökningen.

Protokollen för dessa sex socknar, som med bara små luckor är beva
rade, har jag intensivstuderat i fyra tvåårsperioder med 20-åriga mellan
rum. Perioderna är 1815/16. 1835/36, 1855/56 och 1875/76. (För Bränn
kyrka i stället 1871/72 som sista period eftersom protokollen saknas från 
1873 och framåt). Den första perioden ligger före reformen 1817, den 
andra mellan den och den nya sockenstämmoförordningen 1843, den 
tredje i sin tur mellan denna och kommunalförordningarna 1862 och 
den sista faller inom den ’kommunala’ eran. Det är företrädelsevis från 
dessa perioder som materialet till den kvantitativa analysen i kapitel 3 
har hämtats.

Men frågorna om när, hur ofta och hur många ärenden kan givetvis 
bara bilda språngbräda till en mer kvalitativ behandling av materialet. 
För att upptäcka dramatiska omkastningar eller långsamma föränd
ringar har jag också gått igenom materialet i sin helhet mellan 1815 och 
1876 (med luckor för Spånga 1837-1838 och Brännkyrka 1873 och 
framåt), liksom jag har sett på protokollen från andra organ (kyrkoråd, 
socken- och kommunalnämnd) i den mån de finns bevarade. Här har 
jag gått översiktligare fram och bara noterat det som förefallit vara av 
omedelbart intresse för mina frågeställningar. Här kan det alltså finnas 
missar; jag kan ha förbisett t ex en omröstning eller ett belägg på delta



gande på stämman. Exaktheten får vägas mot möjligheten att med rim
lig arbetsinsats få en överblick.

Jag kommer ofta att ge exempel ur stämmoprotokollen för att visa 
vad mina slutsatser bygger på. En metodisk svårighet är dock att det 
inte alltid är möjligt att sätta fingret på en långsam utveckling. Tenden
ser kan finnas som inte omedelbart låter sig kvantifieras eller konkreti
seras; här får läsaren lita på min genomgång av materialet . Detta torde 
vara en allmän svårighet för alla historiska undersökningar som inte är 
strikt kvantitativt genomförda. Ofta löser man problemet genom att inte 
låtsas om det och formulera sig med anspråk på allvetande. Jag tycker 
det är bättre att klart redovisa när man rör sig med sådana antaganden. 
Därför finns det en del formuleringar av typen ’mitt allmänna intryck är 
att...’ i denna framställning.

För att få grepp om det som händer på stämman har jag funnit det 
nödvändigt att först ge en översikt över lagstiftingens utveckling. I kapi
tel 2 kommer vi att se närmare på såväl den övergripande lagstiftningen 
som en mängd bestämmelser som inte direkt rör den lokala självstyrei 
sen men som ändå pålägger denna uppgifter. Siktet är här inställt på att 
undersöka hur den lagstadgade politiska kulturen skulle se ut - vad 
skulle man ta upp, hur skulle man lösa konflikter?

I undersökningen av sockenstämmoprotokolien har jag utgått från en 
rad konkreta frågor. Hur ofta höll man stämma? Hur många ärenden 
behandlade man? Hur frekventa var olika typer av ärenden? Vilken roli 
spelade valda organ vid stämmans sida? Hur nära följde man lagstif- 
ningen? Hur skiljer sig dessa förhållanden mellan socknarna och hur 
förändrar de sig över tid? Dylika spörsmål behandlas huvudsakligen i 
kapitel 3, genom en både kvantitativ och kvalitativ analys.

I kapitel 4 behandlas mer renodlat kvalitativa aspekter av den poli
tiska kulturen. För vilka fungerade självstyrelsen - vilka var med på 
stämman och vilka hade inflytande där? Hur handskades man med mot
sättningar? Ville man alltid uppnå endräkt eller använde man sig av om
röstningar? Hur röstade man i så fall? Också här frågas efter förhållan 
det till de olika etapperna i lagstiftningen, andra skillnader över tid och 
skillnader mellan socknarna.

Min avsikt är inte att ha sagt sista ordet om 1800-talets lokala självsty
relse. Det finns givetvis många angreppssätt på denna som inte används 
i denna framställning. Jag har t ex inte gjort någon djupgående studie 
av socknarnas sociala och ekonomiska liv och har inte gått nämnvärt in 
på enskilda personer, t ex de olika prästerna, och deras betydelse. Som 
ovan nämnts kräver detta ett intensivstudium begränsat i både tid och



rum. Här pågår också lovande forskning på andra håll.49
Den underliggande hypotesen är som nämnts att den förändring i den 

politiska kulturen, från ’feodala’ till ’borgerliga’ former, som speglas i 
lagstiftningen, också äger rum ute i socknarna, men att den där sker i 
takt med den lokala materiella utvecklingen och inte nödvändigtvis i 
lagstiftningens påbjudna former. Skillnaderna mellan socknarna är 
alltså av intresse.

Undersökningsområdena
Hur ska man välja de ’rätta’ undersökningsområdena om man vill ha 
mer generell än lokalhistorisk kunskap? Någon representativitet i statis
tisk mening kan man naturligtvis aldrig uppnå. Här har urvalet gjorts 
utifrån både praktiska och teoretiska grunder.

Det har förefallit praktiskt att ha områdena någorlunda samlade 
inom en större region. Att uppnå en riksrepresentativitet har på förhand 
bedömts som omöjligt med denna metod. Man skulle behöva ha med 
allt från lappmarkens speciella förhållanden till de skånska ’by-sock- 
narna’. Det är i så fall bättre om resultaten säger lite mer om en region 
inom landet. Denna region är Mälardalen, särskilt dess östra del. Detta 
dikteras också av källhänsyn; Uppsala landsarkiv är närmast för mig, 
och några av socknarna kring Stockholm finns ännu närmare, nämligen 
på Stockholms stadsarkiv.

Utifrån min övergripande hypotes om sambandet mellan samhällsut
veckling och politisk kultur har jag inom denna region försökt välja 
socknar av olika karaktär.50 De borde representera både mer bondedo- 
minerade och godsdominerade områden, och områden där man kan 
misstänka att kommersialiseringen av lantbruket har hunnit längre eller 
kortare. Nedan följer en kort presentation av de socknar jag till slut fast
nade för.51 (Se också karta 1 och tabellerna 1 och 2.)

Brännkyrka i Svartlösa härad, Stockholms län, låg vid denna tid ome
delbart söder om Stockholm - kommunen inkorporerades 1913 och är 
idag uppslukad av stadsbebyggelse.52 Som framgår av tabell 1 hade den 
en relativt snabb folkökning, särskilt efter 1850. Mantalet fördelade sig 
på 26 3/4 frälse, 1 skatte och 2/3 krono (alla uppgifter i förmedlat man
tal). Socknen tillhörde Huddinge pastorat och sköttes av en komminis
ter; den hade i sin tur sitt annex i Nacka och Erstaviks kapellförsamling.

Brännkyrka representerar ett extremt typexempel på den godsdomi
nans som skapades i många socknar i östra Mälardalen under 1600-talet.



Karta 1. Undersökningsområdena

De undersökta socknarna
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Tabell 1. Invånarantal i sex socknar 1805-1874

socken 1805 1830 1850 1874

Brännkyrka 1 171 1493 1659 2657
Skänela 648 691 685 750
Spånga 864 1034 1052 1 379
Tillinge 1548 1284 1468 1463
Turinge 1198 1214 1484 1847
Österåker 1564 1466 1849 2098

Källor: För 1805, 1830 och 1850 Hammar, Socken-Statistik; för 1874 Bidrag til! Sveriges 
officiella statistik, U, Kommunernas fattigvård och finanser, 1874, 1877.



Tabell 2. Andel fyrkar beräknade för jordbruksfastigheter och på annan 
grund i sex kommuner 1871

kommun jordbruksfastighet annat summa

Brännkyrka 26,4 73,6 100,0
Skånela 81,8 18,2 100,0
Spånga 76,9 23,1 100,0
Tillinge 70,6 29,4 100,0
Turinge 43,4 56,6 100,0
Österåker 74,8 25,2 100,0

Källa: Bidrag till Sveriges officiella statistik, R, Valstatistik 1872, tabell 1.

När vår undersökningsperiod börjar tillhörde så gott som all jord i sock
nen elva gods - i de flesta fall med säteristatus. De självägande bön
derna försvann på 1600-talet och även de få frälsebönderna gick samma 
väg under 1700-talet. Godsen drevs med legohjon och dagsverkstor- 
pare.

Under undersökningsperioden kommersialiserades troligen godsdrif
ten i Brännkyrka än starkare. På godsen skedde en allmän övergång till 
statare. Närheten till marknaden i Stockholm var avgörande, inte minst 
för en lönande mjölkförsäljning. Stockholm påverkade också på andra 
sätt. Många stockholmare ägde lägenheter (små fastigheter utan nämn
värt jordbruk), ’sommarnöjen’ i form av små herrgårdsliknande anlägg
ningar. På dessa förekom också permanent bosättning. Vissa industrian
läggningar fanns närmast utanför tullarna, och när järnvägen kom på 
1860-talet började en industriförort växa upp vid Liljeholmen. Som 
framgår av tabell 2 hade Brännkyrka en extremt hög andel kommunalt 
inflytande för icke-jordbrukare i början av 1870-talet, ett gott tecken på 
näringslivets differentiering.

Spånga låg också nära Stockholm men hade ändå staden på ett visst 
avstånd.53 Någon direkt stadsbebyggelse trängde inte hitut under perio
den men för övrigt påminner förhållandet om Brännkyrkas. Av intresse 
är dock att bönderna inte helt försvann. Socknen bestod av 26 1/2 man
tal frälse, 8 1/2 krono och hela 17 1/40 skatte. Inom socknen fanns några 
gods, där det helt dominerande var Hässelby med 10 3/4 underlydande 
mantal i socknen. Också här fanns ståndspersoner som lägenhetsinne- 
havare. Spånga var moderförsamling i pastoratet som också omfattade 
Järfälla.



Spånga hade som synes också en folkökning under perioden, dock 
relativt svag och med en lång stagnation 1825-1850.54 Lantbruket torde 
ha varit inriktat på marknaden i Stockholm, även om kommersialise- 
ringsgraden kanske inte var lika hög som i Brännkyrka.55 Inslaget av 
andra näringar var heller inte särskilt markant; jordbruksfyrkarna do
minerade som synes 1871 i kommunalskatt och formellt inflytande. Det 
vore intressant att se om bondeinslaget i socknen och det något längre 
avståndet till staden gav någon skillnad jämfört med Brännkyrka.

Längre från staden låg Österåker (Åkers skeppslag, Stockholms län). 
Enligt Wilhelm Tham präglades dessa kusttrakter av nyodling och an
nan expansion i jordbruket, inte bara på godsen utan också hos 
bönderna.56 Socknen hade som synes en stark folkökning efter 1830. 
Större delen av de 54 7/8 mantalen frälse uppges ligga under fyra säte
rier, varav ett, Margaretelund, hade patronatsrätt (tillsatte präst). För 
övrigt fanns 3 1/4 mantal krono och 26 3/4 mantal skatte. Det fanns alltså 
gott om bönder i socknen.

Österåker förefaller kunna stå för en typ av mälardalssocknar som 
har både betydande gods och en stor grupp självägande bönder. Nä
ringslivet förefaller ha differentierats och befolkningen ökat. Förutom 
ett expansivt jordbruk förekom även enligt Tham en viss sjöfart och 
skogsbruket ska inte ha varit helt obetydligt.

Turinge socken väster om Södertälje (Öknebo härad, Stockholms 
län), hade en tilltagande befolkningsökning under perioden.57 Socknen 
dominerades av herresäten. 36 3/4 mantal utgjorde frälse, varav större 
delen tillhörde säterier; för övrigt fanns 1 1/4 mantal krono och 2 1/2 
mantal skatte.

Den ökade befolkningen har knappast sysselsatts inom jordbruket; i 
stället är det särpräglade här en industriell tillväxt och tätortsbildning. 
Inom socknen, vid Nykvarns säteri, låg sedan 1600-talet ett stångjärns- 
bruk med manufaktur. Det köptes 1847 av J T Bergelin, som genast bör
jade uppföra ett pappersbruk.58 Redan 1852 hade detta den största pro
duktionen av alla svenska pappersbruk och utvidgades senare ytterli
gare i snabb takt medan järnbruket avvecklades. Också andra mindre 
fabriker växte upp vid Nykvarn. När dessutom 15 1/2 mantal lydde un
der Nykvarns säteri, förefaller onekligen Nykvarn ha utgjort socknens 
centrum. En viss annan verksamhet med kvarnar och sågar fanns också 
i socknen.59

Turinge kan sålunda närmast jämföras med Brännkyrka som gods
socken. Till detta kommer den framväxande industritätorten, där en be
tydande arbetargrupp måste ha funnits men där också ett borgerligt säll



skapsliv utvecklade sig.60 Liksom i Brännkyrka domineras fyrktalsläng- 
den 1871 av icke-jordbruksgrundande inkomster, men inte lika starkt. 
Gav detta speciella drag åt det kommunala livet?

Beger vi oss norrut till Skånela kommer vi till en annorlunda miljö. 
Detta var en renodlad jordbrukssocken i det inre av Uppland, med ett 
lågt befolkningstal som knappast växer under perioden. Seminghundra 
härad karaktäriseras så sent som vid 1900-talets början som en ”gam
maldags jordbruksbygd”.61 Det är betecknande att andelen icke-jord- 
bruksgrundade fyrkar 1871 var lägst här. Skånela bestod av 13 3/18 man
tal frälse, 2 krono och 17 3/8 skatte. Här fanns tre säterier, bl a fideikom
misset Skånelaholm under familjen Jennings, men som synes också en 
hel del skattebönder. Till pastoratet hörde också annexförsamlingen 
Norrsunda.

Skånela tycks kunna representera en traditionell jordbrukssocken 
med ett starkt bondeinslag. Det gäller i ännu högre grad Tillinge 
(Åsunda härad i Uppsala län) på slätten väster om Enköping. Också 
här står befolkningen stilla under perioden. Tillinge bestod av 28 mantal 
frälse, 7 5/8 mantal krono och 44 1/2 mantal skatte. Svinnegarn var an
nexförsamling till Tillinge.

På slättbygden i Åsunda härad infördes statsystemet på många gods 
under perioden, men det hade knappast radikalt ändrat Tillinges 
befolkningsmonster före sekelskiftet.62 Tillinge kan sägas utgöra den 
mest utpräglade ’bondsocknen’ i undersökningen.

Sammanfattningsvis borde dessa socknar uppvisa olika variationer av 
den lokala självstyrelsen. En ’borgerlig’, elitiserad och formaliserad 
sockensjälvstyrelse kunde man tidigast vänta sig i Brännkyrka och Tu
ringe, godssocknarna med inslag av andra näringar och befolknings
grupper. Godsdominansen kan tänkas leda till att socknarna är ganska 
elitiserade redan vid periodens början, medan kommersialiseringen 
borde leda till en snabbare utveckling av andra drag i den borgerliga 
politiska kulturen. Den ’feodala’ politiska kulturen, med bredare delta
gande, svagare formalisering och ett starkt konsensusideal, borde vi 
finna i Skånela och - kanske i än högre grad - Tillinge. Spånga och Ös
teråker, med deras troligen relativt kommersialiserade jordbruk och 
blandning av gods- och bondbygd, utgör mellanfall där utfallet är mer 
osäkert.

Det fanns givetvis också många andra typer av socknar i östra Mälar
dalen. 1 urvalet finns ingen traditionell brukssocken, ingen utpräglad 
skärgårdssocken och inte någon typisk skogsbygd. För ett område som 
jämfört med Sverige i övrigt präglas av slättbygd där frälset ofta men



inte alltid dominerar, av i stort sett stagnerande befolkning i början av 
1800-talet, av ett relativt traditionellt jordbruk men också av mer spe
ciella förhållanden i Stockholms närhet torde det ändå inte vara helt ga
let med just detta urval av undersökningsområden.

Källmaterialets möjligheter och begränsningar
I paragraf 6 i 1817 års förordning om sockenstämmor och kyrkoråd he
ter det att ordföranden pä stämman, dvs pastor, ska ”öfwer framställ
ningen, öfwerläggningarne och besluten föra ordentligt och redigt Pro- 
tocoH”. Sådana protokoll har åtminstone i vissa trakter förts från slutet 
av 1500-talet och framåt.63 Det var pastors uppgift att föra och bevara 
protokollet och även se till att det justerades, enligt 1817-förordningen 
av tre sockenmän senast fjorton dagar efter stämman.

Dessa protokoll är huvudkällan för denna undersökning. Jag har som 
nämnts också sett på protokollen från skolråd, kyrkoråd och socken- 
/kommunalnämnd. Det är dock bara stämmoprotokollen som är såpass 
fylliga och såpass heltäckande bevarade att de kan bilda bas för en un
dersökning. Den kvantitativa delen av undersökningen bygger därför 
på dem.

Efter 1862 har kommunalstämman följts. Det är viktigt att hålla i 
minnet att vi efter sockenstämmans klyvning 1862 bara rör oss med den 
ena av dess två efterföljare, eftersom kyrkostämman inte undersökts. 
Något om relationen mellan den världsliga och kyrkliga kommunen syns 
också i detta material, men här finns utrymme för ytterligare studier.

Är sockenstämmoprotokollen pålitliga källor till vad som tilldrog sig 
på stämman? Man måste vara beredd på att de kan ha en prästvänlig 
tendens. Protokollet utgjorde prästens verifikation gentemot hans över
ordnade på att han gjort sin plikt och varit en god herde för sin hjord - 
protokollen skulle t ex framvisas vid prost- och biskopsvisitationer. Pas
tor kan därför komma att framstå som mer initiativrik än han kanske 
egentligen var.

Å andra sidan bör just denna verifikationsaspekt ha gjort honom vil
lig att ta med invändningar och motstånd från sockenborna. Det kunde 
ju bevisa att det minsann inte berodde på pastor om något påbud inte 
kommit till utförande, utan på vrångvilliga sockenbor. Mitt allmänna in
tryck är också att denna prästförskönande tendens inte utgör något 
större problem. Det går ganska lätt att sålla bort de mer predikoglada 
prästernas fraser.



Justeringen, som normalt skett någon eller några söndagar efter sam
manträdet, troligen i samband med högmässan, har varit en tillställning 
inför hela församlingen (man utsåg aldrig justeringsmännen förrän vid 
själva justeringstillfället) och därför faktiskt haft en kontrollerande 
funktion. Det förekommer att man tar upp beslut till revision eller läg
ger till någon punkt vid justeringen. Även bråk om ordalydelsen kan 
någon gång inträffa. Allt detta pekar på att åtminstone de tongivande 
på sockenstämman normalt har haft inflytande på vad prästen skrivit. 
Ingenting tyder på att relationen mellan ordföranden, stämman och pro
tokollet skulle ha ändrats radikalt när man 1862 fick en vald ordfö
rande.

Det förekommer några gånger under undersökningsperiodens början 
belägg på att sammanträden förekommit utan att protokollet bevarats. 
Likaså kan en senare hänvisning ibland kasta nytt ljus över ofta lapida- 
riska protokoll. Men mitt huvudintryck är att protokollen, åtminstone i 
dessa socknar, är tämligen pålitliga för mina syften. Det var ju viktigt 
för de inblandade att veta vad man faktiskt beslutat. Diskussioner och 
konflikter kan vara mer kortfattat beskrivna än vad den sentida histori
kern skulle önska men enligt resonemanget ovan finns det anledning att 
tro att sådan oenighet i regel ändå noterats.

En svårare fråga är i hur hög grad systemet dominerades av perso
ner - pastor, godsägare, andra ledande på stämman - som kunde stänga 
ute de frågor de inte ville ha behandlade. Det är vad man i beslutsfattan
de-studier brukar tala om som ’icke-beslut’.64 Vilka konflikter kom över 
huvud taget till stämman? Att försöka komma åt detta är också en del 
av analysen av den politiska kulturen. Protokollens tendens härvidlag 
utgör alltså inte ett så stort källkritiskt problem, snarare i sig ett vittnes
börd om det vi vill studera.

Sockenstämmoprotokollen är alltså ett lämpligt källmaterial för 
denna undersökning. Parentetiskt sagt vore de nog också det för många 
andra studier. Hittills har de huvudsakligen utnyttjats i lokalhistoriska 
undersökningar, och även där sällan fått spela en större roll. Som 
nämnts är det ett stort och inte sällan tungbearbetat material, men det 
rymmer många upplysningar om både materiella och inte minst immate
riella förhållanden i lokalsamhället. Det nyare intresset för vardagsliv 
och mentalitetshistoria har inneburit att domböckerna kommit i 
centrum.65 Här borde också sockenstämmoprotokollen komma att spela 
en roll.



2. Från rymlig ram till reglerad frihet, De 
legala normernas utveckling

”Kommunallagarna är ... ett slags samhällets grundlagar”, menade en 
isländsk oppositionsman på alltinget 1855, ”och på dem beror i hög grad 
nationens välmåga och framsteg”.1 Oavsett om man delar den hög
stämda bedömningen måste det vara viktigt att ha en uppfattning om 
lagstiftningen på området innan vi ser på den faktiska verksamheten på 
stämmorna.

Sådana översikter har tidigare gjorts, och meningen är inte att ge nå
gon fullständig genomgång. Översikten fyller mer en analytiskt funk
tion: stämmer det, som ovan påståtts, att lagstiftningen går i riktning 
mot en mer reglerad och ’borgerlig’ lokal självstyrelse? Hur yttrar det 
sig? Inte minst blir det intressant att se på hur den lokala självstyrelsen 
indirekt behandlades i annan lagstiftning, en fråga som inte berörts 
nämnvärt av tidigare forskning.

Den lokala självstyrelsens form
En beskrivning av den lokala självstyrelsens organ och deras utveckling 
behöver inte bli krånglig. Dels finns det redan användbara översikter, 
dels var systemet också ganska enkelt.2 Under perioden kom som 
nämnts tre lagstiftningspaket om sockensjälvstyrelsen, 1817, 1843 och 
1862.

Före 1817 fanns ingen ”sockenstämmolag”. Den viktigaste författ
ningsregleringen av sockenstämmans arbete dessförinnan var paragraf 
23 i 1723 års prästprivilegier. Där framgår att prästen har ’makt’ att hålla 
två årliga sockenstämmor och att ’alla sockenmän’ har skyldighet att 
delta där. Mer än att stämman består ordföranden-prästen och socken
männen stadgas inte. Som ramlag betraktad är bestämmelsen så rymlig 
som tänkas kan. Trots flera försök under 1700-talet att få till stånd lag
stiftning om någon form av ”sockensamhällen” var det först med 1817 
års förordning som området författningsreglerades.3

1817 års förordning om sockenstämmor och kyrkoråd anses i allmän
het bekräfta äldre praxis.4 Vad den formella sidan beträffar kan man 
närmast säga att den inte ändrade på något. En nyhet är dock att ett 
kyrkoråd ska väljas i varje församling; ett sådant nämns också i prästpri



vilegierna 1723 men gjordes där inte obligatoriskt. Detta skulle dock 
bara behandla vad som kan betecknas som ”kyrkodisciplin” och stod 
inte i någon bestämd relation till sockenstämman. Präst och kyrkvärdar 
var självskrivna, därutöver skulle fyra till åtta ledamöter väljas.5

En större nyhet inför 1843 års förordningar om sockenstämmor och 
sockennämnder.6 Om sockenstämmans form stadgas inget nytt, men nu 
införs en sockennämnd vald av stämman: en vald ordförande (alltså inte 
nödvändigtvis kyrkoherden) och ett ’lämpligt’ antal ledamöter valda på 
två år. Sockennämnden fick inte många direkt angivna uppgifter, den 
skulle sköta om hälsovård samt ordning och sedlighet men för övrigt 
sköta de ärenden som sockenstämman sköt över till den.

Denna enkla struktur behölls i stort sett också vid den stora kommu
nalreformen 1862: sockenstämma och sockennämnd döptes om till 
kommunalstämma och kommunalnämnd.7 Antalet valda förtroende
män ökade: såväl stämma som nämnd skulle nu ha valda ordförande och 
vice ordförande. Nämnden blev nu ett mer renodlat verkställighetsor- 
gan; den skulle verkställa allt som kommunen beslutade om eller ha 
uppsikt med med den verkställighet som andra handhade. Nämnden 
fick vittgående arbetsuppgifter vad gällde kommunens ekonomi.

En möjlighet öppnades också till en mer komplicerad struktur. Om 
majoriteten i kommunen ville kunde man skjuta in valda kommunalfull
mäktige mellan stämman och nämnden. Dessa övertog då i viss ut
sträckning stämmans befogenheter. Detta blev emellertid en mycket 
ovanlig lösning på landsbygden och det är inte troligt att vi kommer att 
träffa på den i våra socknar.

Prästen fick alltså slippa vara stämmans obligatoriska ordförande. 
Däremot fick han nu sitt eget kommunala revir, i och med att alla kyrk
liga angelägenheter skildes från den borgerliga kommunen för att ligga 
på en ny, rent kyrklig socken. I denna skulle finnas kyrkostämma och 
kyrkoråd med uppgifter liknande de motsvarande borgerliga kommu
nala organens.

Det system som byggts ut från 1800-talets början var alltså fortfa
rande mycket enkelt till sin uppbyggnad. I organisatoriskt hänseende 
inträffar den stora förändringen 1843, när socknens ”medlemsmöte” 
också får en ”styrelse”. I internationell jämförelse är det slående att det 
aldrig mellan dessa två organ sköts in något representantskap, annat än 
som en närmast teoretisk möjlighet 1862.8 1 och med skapandet av det 
verkställande organet och prästens allt mindre roll ökade ändå betydel
sen av valda representanter.



Den lokala självstyrelsens omfattning
Vilka frågor skulle nu den lokala självstyrelsen ha hand om och hur 
skulle den handlägga olika frågor? Detta är inte så lätt att svara på. Lag
stiftningen ger, som vi ska se, delvis mycket breda ramar. Man kunde ta 
upp lite vad som helst på sockenstämman utan att riskera att bryta mot 
någon lag och inte sällan kunde man handla på många olika sätt i vissa 
frågor utan att detta kunde väcka anstöt hos någon lagklok.

Det som har skrivits om sockensjälvstyrelsen har dessutom i stor ut
sträckning utgått från den övergripande lagstiftningen, d v s de tre refor
merna 1817, 1843 och 1862, samt uppmärksammat hur socknen genom 
folkskolans och fattigvårdens ordnande på 1840-talet fick fler arbets
uppgifter. Men socknarna och senare kommunerna pålades också ar
betsuppgifter och fick föreskrifter genom en mängd andra lagar och för
ordningar. Hela denna flora av speciallagstiftning har aldrig systema
tiskt undersökts ur den lokala självstyrelsens synvinkel.

Ytterligare en faktor som försvårar en överblick över vad man hade 
att luta sig mot i sockenstugan är de lokala föreskrifter som meddelades 
av länsstyrelser och domkapitel. Dessa har ännu mindre rönt någon 
uppmärksamhet i forskningen, även om man noterat att de funnits men 
blivit sällsyntare efter 1817.9 Denna undersökning, där bara två län och 
stift är inblandade, är inte så lämplig för att avgöra vad sådana regionala 
variationer har betytt, men området borde utforskas närmare.

Uppgifter enligt den övergripande lagstiftningen
1 1723 års prästprivilegier anges sockenstämmans uppgifter mycket all
mänt till ’kyrkans angelägenheter’ och frågor som angår församlingens 
’tarvor och beställningar’. Det nämns dock särskilt att stämman ska 
granska kyrkans räkenskaper. 1817 anges det i paragraf 6 övergripande 
att stämman ska handlägga ’kyrkans vård samt socknens hushållning 
och allmänna angelägenheter’. Sedan följer en exempelkatalog med al
lehanda frågor angående kyrkan och dess personal, val av olika för
troendemän och ombud, ”undervisningsanstalter”, socknens finanser, 
fattigvård, sockenhantverkare, brandskydd, skottpengar, sockenmaga- 
sinsfrågor, hälsovård och allmän uppsyn över ordning och sedlighet. Det 
hänvisas här till ”de Författningar, som röra hwarje särskildt ärende”.

1843 års förordning behöll en allmän formulering och en ännu rikare 
exemplifiering. 1862 gick man helt ifrån exempelkatalogen och skrev 
helt enkelt att kommunalstyrelsen skulle syssla med ”gemensamma ord
nings- och hushållnings-angelägenheter”.



Det förtjänar att understrykas att kyrkans angelägenheter i vid me
ning stått i centrum alltsedan prästprivilegierna 1723.10 Här gäller det 
skötseln av själva kyrkobyggnaden och dess inventarier, prästgården 
och andra socknens byggnader liksom de medel och egendomar som till
hörde kyrkan som juridisk person. Prästval förrättades på sockenstäm
man i de församlingar där sådana förekom,11 liksom val av andra funk
tionärer som klockare och organist. Ytterligare viktigt i detta samman
hang var socknens funktion av ’arbetsgivare’ åt dessa funktionärer; på 
sockenstämman förhandlade man om storlek och betalningsformer av 
prästerskapets och andra anställdas löner.

1862 följde alla dessa kyrkofrågor med prästen till den nya kyrkliga 
socknen och blev inte en angelägenhet för kommunalstämman; samti
digt upphörde fö forhandlingsmomentet i prästernas löner genom att 
dessa närmare fixerades.12

Som nämnts har också skolan och fattigvården ansetts av grundläg
gande betydelse för socknen. Folkskolestadgan 1842 gjorde en folk
skola i varje socken i princip obligatorisk och införde ett nytt organ: 
skolrådet.13 Prästen var självskriven ordförande men hade sällskap av 
”någre” av församlingen valda ledamöter; dessa kunde väljas på viss el
ler obestämd tid.

När socknen 1862 klövs i en borgerlig kommun och en kyrklig försam
ling följde skolan med kyrkan. Pastor blev kvar som ordförande och 
kyrkorådet valdes av kyrkostämman; kommunen hade för ett tag fram
över ingen befattning med skolfrågor.

Fattigvården var en sockenangelägenhet sedan tidigare århundra
den.14 Om inte förr fick socknen obetvistlig rätt att ta ut ’kommunal
skatt’ med 1811 års kungörelse och underhåll av de fattiga. Nya fattig- 
vårdslagar kom under undersökningsperioden 1847, 1853 och 1871. Av 
intresse i detta sammanhang är lagen 1847. Den stadgade nämligen att 
den 1843 inrättade sockennämnden skulle ha ansvar för fattigvården i 
socknen. Jag har i annat sammanhang antagit att sockennämnden i 
många socknar blev en realitet först då.15

Socknens ’diverseuppgifter'
Vill man hårdra kan man påstå att enligt den övergripande lagstift
ningen kunde sockenstämman hitta på lite av varje eller sitta med ar
marna i kors. Då förbiser man att en mängd lagar och förordningar som 
inte direkt handlade om den lokala självstyrelsen ändå betydde att stäm
man blev tvungen till aktivitet, ibland bara för att välja en representant,



ibland för att ta itu med större frågor. En hel del av detta nämns i exem
peluppräkningarna i förordningarna 1817 och 1843, men dessa har helt 
försvunnit 1862, vilket på intet sätt betydde att kommunen hade färre 
’diverseuppgifter’ än socknen hade haft. Utelämnandet 1862 visar att 
man inte kan nöja sig med den övergripande lagstiftningens bild av vad 
socknen skulle befatta sig med.

Följande genomgång gör inte anspråk på att vara heltäckande men 
dock på att innehålla de viktigaste sockenfunktioner som vi sedan kom
mer att möta i stämmans arbete. Förutom att bilda en bakgrund kan en 
sådan genomgång som nämnts också ge kunskap om hur den officiella 
synen på vad den lokala självstyrelsen skulle syssla med utvecklades.

Socknen hade på vissa fält en kontrollfunktion visavi de statliga äm
betsmännen. Det gällde t ex i samband med skatteuppbörden.

1772 stadgades att restlängden över obetalda skatter skulle kontrol
leras och godkännas på sockenstämman, uppenbarligen i första hand för 
att kronan och de skattskyldiga skulle hjälpas åt att kontrollera 
kronofogdarna.16 Denna uppläsning på stämman blev sedan kvar under 
hela perioden; också avkortningslängder över skatter och avgifter som 
man av olika skäl (fattigdom eller sjukdom t ex) slapp betala kom att 
kontrolleras på sockenstämman.17 1855 infördes en särskild restlängd 
över från skattskrivningsorten avflyttade personer; granskningen av 
denna lades på sockennämnden.18

Mantalslängden, längden över beskattning till mantalspenningar och 
samtidigt den officiella längden över vem som bodde var, skulle sedan 
gammalt uppläsas av mantalskommissarierna för allmogen efter avslutat 
mantalsförrättning och ett exemplar överlämnas till sexmännen.191 den 
nya instruktionen för mantalsskrivning 1812 fastställdes att den nya 
mantalslängden skulle läsas upp och granskas på allmän sockenstämma 
första söndagen i mars och undertecknas av pastor och två representan
ter för stämmodeltagarna.20 Från 1861 behövde man inte längre läsa upp 
den om så inte begärdes, men stämmans skyldighet att granska längden 
fortsatte även efter kommunalreformen 1862.21 Även längder över 
andra typer av pålagor, t ex skjutsen, har normalt kontrollerats på stäm
man.

Också taxeringen till statlig inkomst- och förmögenhetsskatt sköttes, 
då som nu, av kommunalt utsedda lekmän. Från och med 1810 utsågs en 
berednings kommitté i var socken och en taxeringskommitté för ett större 
område, vanligen ett härad.22 i den bevillningsförordning som gällde vid 
periodens början hette det att ledamöterna till bevillningskornmittén 
skulle utses på sockenstämman och att de olika bevillningskommit-



téerna sedan skulle utse taxeringskommitté; det fanns dock möjligheter 
att i stället direkt välja representanter till den senare på sockenstäm
man, vilket sedan blivit det vanliga.23 Förfarandet ändrades några 
gånger under perioden utan att principerna rubbades; så fanns t ex un
der åren 1841-1860 inga kommittéer på sockennivå.24

Många fler personer med uppdrag i kronans tjänst än taxeringsnämn
dernas ledamöter utsågs också i sockenstugan.25 Fjärdingsmannen var 
kronofogdars och länsmäns underlydande oavlönade hjälpreda i sock
nen. Denne utsågs bland skatte- och kronobönderna och var underställd 
kronobetjäningen. 1830 fastslogs emellertid att detta var ett menighets- 
bestyr som alla bönder i socknen skulle delta i, inklusive frälsebönder.26 
Fjärdingsmännen, och därmed det lokala polisväsendet, ansågs därmed 
bli en kommunal angelägenhet, även om fjärdingsmannen i praktiken 
också i fortsättningen kom att fungera som den statliga förvaltningens 
förlängda arm. Senast 1830 bör alltså sockenstämman ha börjat utse 
fjärdingsmän, även om detta reglerades först med stadgan om fjärdings- 
män 1850.27

Bisittarna i de lokala domstolarna, dvs nämndemännen i häradsrät
terna, som tidigare utsetts av häradsrätterna själva,28 kom också att ut
ses kommunalt. Från 1823 skulle bönderna bland sig välja nämndeman 
på sockenstämman, senare på kommunalstämman; 1872 blev alla med 
kommunal rösträtt röstberättigade och valbara.29 Med stadgan om laga 
skifte 1827 inrättades ägodelningsrätter, där sockenfullmäktige skulle 
utse tre bisittare från häradet;30 dessa sockenfullmäktige har naturligtvis 
också utsetts på sockenstämman.

Upprättandet av de årliga markegångstaxorna, som angav värdet på 
vissa varor och hade sin främsta användning vid beräkning av t ex in
delta löner och andra avgifter fastställda i naturaprodukter, skedde 
också genom menighetens medverkan. 1810 stadgades att ’socknens in
vånare’ skulle utse ombud till häradsvisa möten för val av ombud till 
länets markegångstaxeringsnämnd.31 Säkerligen har detta varit avsett 
att ske på sockenstämman, även om ingenting speciellt finns stadgat 
härom.

Till de statliga uppdragen får man också räkna riksdagsmannaval. 
Enligt 1810 års riksdagsordning skulle bondeståndets riksdagsmän utses 
av elektorer för allmogen i häradet; det står inte hur dessa ska utses men 
traditionellt valdes de på sockenstämman.32 Efter representationsrefor
men 1866 stadgades det att elektorerna för andrakammarval skulle väl
jas ”inför kommunalstämmans ordförande”.33 Det var alltså inte längre 
en angelägenhet för stämman som sådan, men ett ”kommunalt sam



band" behölls med stämmoordföranden som valförrättare. Det är be
tecknande att protokollen för dessa valsammankomster i regel fortsatte 
att bevaras bland kommunalstämmoprotokollen.

Också landstingsmannen i de 1862 inrättade sekundärkommunerna, 
landstingen, skulle utses på kommunalstämman.34 Här var det själva 
kommunalstämman som valde elektor till häradets valförsamling.

Socknen skulle också fylla en rad övervakande funktioner. Så skulle 
lanthantverkare (eller, som termen ofta löd, gärningsmän) godkännas av 
sockenstämman för att få slå sig ner i socknen, även om det sedan an
kom på landshövdingen eller i vissa fall rentav Kungl Majt att ge 
tillstånd.35 1846 förenklades systemet när varje socken själv fick be
stämma vilka och hur många sockenhantverkare den ville ha.36 Med nä
ringsfrihetslagen 1864 blev det fritt för envar att bedriva hantverk och 
andra näringar på landet, så kommunens befattning med dessa frågor 
upphörde.37

Socknen skulle också kontrollera inflyttningen. För att ge försam
lingen skydd mot att behöva försörja främmande fattiga bestämdes 1788 
att inga gamla eller mindre arbetsföra tjänstehjon fick antas utan att för
samlingen i sockenstämma givit sitt godkännande.38 Den ovannämnda 
kontrollen av mantalslängden var alltså av stort intresse för sockenmän
nen. Denna rättighet att granska och underkänna hugade inflyttare upp
hörde dock med den ovannämnda fattigvårdslagen 1847.

Socknen ålades också uppgifter i samband med kontrollen av lösdri- 
vare, personer utan lagstadgad årstjänst. 1 början låg uppsikten med 
dessa, och möjligheten att sätta dem i tvångsarbete, helt på länsstyrel
serna och kronobetjäningen.39 1 1833 års stadga gavs dock församlingen 
i sockenstämma rätt att ”frikalla" personer som försörjde sig på ärligt 
sätt.40 1846 års stadga gav socknen både större ansvar och större kontroll 
över icke-kriminella lösdrivare.41 Inom sockennämnden skulle minst två 
tillsyningsmän utses för att ha uppsikt över dessa lösdrivare; de fick 
också husbonderätt över dem. 1853 ökades socknens makt betydligt ge
nom att dessa lösdrivare på sockennämndens eller tillsyningsmännens 
förslag kunde dömas till statligt tvångsarbete om de varit lata eller upp
fört sig illa.42

Till de kommunalt kontrollerade sällade sig 1861 hundarna. Detta år 
gavs sockenstämman rätt att utskriva hundskatt av socknens hund
ägare.43

Även de vilda djuren kom i viss mening under sockenstämmans dom- 
värjo. Skottpengar utbetalades nämligen av kronobetjäningen först om 
någon kunde visa upp ett intyg från kyrkoherden och en kyrkvärd om



att han i sockenstämma visat fram skinnet av det dödade rovdjuret eller 
huvudet av den dödade rovfågel.44 Förfarandet förenklades 1864 på 
flera sätt: antalet rovdjur som man fick pengar för minskades, det räckte 
att man visade upp djurets huvud (för fåglar dock nu hela fågeln!), och 
de som hade att skärskåda avhuggna huvuden av björn, varg och annat 
och utfärda intyg var nu inte alla sockenmännen utan antingen krono
fogden, länsmannen eller kommunalstyrelsens ordförande.45

Socknen var också inblandad i kontrollen av utskänkning av rus
drycker (i någon mån också av själva tillverkningen). Här skiftade be
stämmelserna under första hälften av 1800-talet i en takt som kan ta an
dan ur den mest hängivna förordningsläsare, men genomgående var att 
länsstyrelserna meddelade utskänkningstillstånd efter att ha hört ”ve
derbörande pastors och socknemäns” åsikt i de enskilda fallen.46

Denna kontroll befriades socknen dock från i de mera långlivade la
gar om brännvinsbränning och -försäljning som kom 1855.47 Hante
ringen av tillståndsansökningarna lades på länsstyrelsen. Däremot 
skulle sockennämnden utse personer som skulle närvara som vittnen vid 
de statliga kontrollanternas besök på brännerierna.48 Betydligt viktigare 
var att större delen av skatten på brännvinsförsäljning skulle tillfalla 
socknarna i proportion till deras folkmängd, ett ibland betydande till
skott till deras kassor.49

Hälsovården, i den mån man kan tala om en offentlig sådan, var en 
angelägenhet där man tog lokala krafter i anspråk. 1828 stadgades att 
kyrkorådet skulle ha uppsikt över hälsovården i landsförsamlingar, däri
bland vaccinationsväsendet och barnmorskorna.50 Under koleraepide
min 1831 förordnades om att hälsovårdsnämnder skulle inrättas; dessa 
skulle väljas av församlingen men landshövdingen skulle utse 
ordförande.51 Dessa första kommunala hälsovårdsnämnder överlevde 
dock inte koleraepidemin. I förordningen om farsoters hämmande 1857 
blir det sockennämnden som blir hälsovårdsansvarig, och denna ansva
righet tas 1874 över av kommunalnämnden.52

Barnmorskan tillhörde också de av socknen kontrollerade och ut
sedda. Sedan 1700-talet reglerades deras ställning av kungliga barn- 
morskereglementen. De skulle skulle ha examen från en utbildningsant- 
stalt i Stockholm och vara anställda av en församling för att få utöva sitt 
yrke.53 Av intresse för undersökningen är reglementet 1840, där den 
som söker friplats vid utbildningen måste ha intyg att en församling ge
nom sockenstämmobeslut förbundit sig att anta henne.54 Nytt i regle
mentet 1856, som gällde seklet ut, var att det klart stadgas att det är 
sockennämndens sak att till stämman föreslå villkor för antagande av 
barnmorska.55



Till de företeelser av mer lokalt intresse som också enligt lag skulle 
behandlas på sockenstämman får man också räkna sockenmagasinen, 
även om bestämmelserna inte är glasklara. På 1750-talet hade man från 
kronans sida sökt uppmuntra till inrättning av sådana gemensamma 
spannmålsförråd i varje socken.56 Reglementen för de magasin som bil
dades skulle genom landshövdingarna gå till Kungl Majt för faststäl
lande. Det är oklart om de egentligen ska ses som privata eller kommu
nala inrättningar - inte minst som det är tveksamt om den skillnaden 
allltid gjordes av den tidens människor. I 1817 och 1843 års sockenstäm- 
moförordningar finns magasinfrågor med i exemplen på vad som kan tas 
upp på stämman.

1837 kom nya bestämmelser som speglar denna osäkerhet.57 Här fast
slogs att sockenmagasin är ”enskilda personers tillhörighet”, att de äg
des av delägarna som kunde göra hur de ville med insättning, lån och 
disposition av överskottet. Icke desto mindre skulle de vara till ”menig
hetens” bästa och borde stå under viss offentlig kontroll. Denna stärks 
genom att räkenskaperna, som dittills kontrollerats av delägarna på 
sockenstämman (sic), nu också ska kontrolleras av länsstyrelsen. Det 
anmärks också, som försvar för den statliga kontrollen, att ”en del af 
Socken-Magazinens tillgångar är disponerad till communala utgifter”.58

Den långsamma framväxten av åtskillnaden mellan privat, kommu
nalt och statligt visas här med osedvanlig tydlighet. Ytterligare förvir
rande blir det när en ny förordning 1863 flyttar handläggningen av regle
menten för sockenmagasin från länsstyrelsen till ”wederbörande kom- 
munal-stämma”.59

Ny speciallagstiftning under 1800-talet utökade sålunda hela tiden 
socknens/kommunens arbetsuppgifter eller reglerade klarare hur den 
skulle handlägga dem. Den kommunala sfären hade ingen självklar pla
cering i det ökade avståndet mellan statligt och privat. Förutom frågan 
om sockenmagasin kan man notera t ex hur sockennämnden 1857 i häl- 
sovårdsfrågor direkt underställdes sundhetskollegiet, medan socken
stämman knappt är nämnd i denna förordning. Å andra sidan ’drabbar’ 
också den statliga avregleringen inom näringslivet socknen, som med 
den upphörande kontrollen av hantverkare.

Sammanfattningsvis måste man säga att lagstiftningen utvisar att 
socknen/kommunen skulle tillvarata en mängd uppgifter som måste ha 
upplevts som angelägna - ehuru inte alltid angenäma - för många i lo
kalsamhället. Den sockenstämma som ville följa lagen kunde inte sitta 
med armarna i kors.



Deltagande och konfliktlösning
Vilka skulle vara med på sockenstämman och hur skulle beslut fattas? 
Under 1700-talet var detta inte klart författningsreglerat.60 I prästprivi
legierna 1723 sägs att ’alla sockenmän’ ska delta i stämman. Det är 
oklart om detta ska förstås som alla manspersoner eller alla hemmans- 
brukare eller något annat. Formerna för beslutsfattande och omröst
ningar var helt oreglerade.

Traditionellt tillskrivs 1739 års prästvalsförordning prejudicerande 
betydelse. Enligt dennas paragraf 9 skulle man vid prästval ha rösträtt 
efter jordägande räknat i oförmedlat mantal. Likaså har man antagit att 
1759 års bestämmelser blev förebildliga: där stadgas om sammanskott 
till kyrkobygge att majoritetens vilja ska gälla.61 Mer preciserade regler 
fanns inte under 1700-talet.

En öppen fråga, troligen även i samtiden, var om stämmans beslut 
var bindande också för de icke närvarande. Någon generell regel om 
detta fanns sålunda inte. Olof Sörndal har antagit att man skilde på frå
gor som socknen måste sköta, som fattigvård och skötsel av socknens 
byggnader, och frivilliga frågor som skolor och sockenmagasin.62 I de 
förra skulle besluten vara bindande för alla, medan de senare var ”pri
vaträttsliga avtal” bara bindande för de deltagande. Det kan emellertid 
ifrågasättas om samtiden använde sig av så sofistikerade juridiska fines
ser.

Med 1811 års kungörelse angående fattigvården bestämdes närmare 
om socknarnas rätt att ta ut avgifter till de fattigas underhåll och om hur 
beslut om detta skulle fattas.03 Sådant ska bestämmas med majoritetsbe
slut och rösterna ska räknas ”efter det å hwarje ställe i sådane frågor 
wanliga omröstningssättet”. Här erkänns å ena sidan behovet av en 
grund för omröstningar - dock bara om fattigvårdsbidrag -, å den andra 
att skiftande lokal praxis kan finnas. Något minsta försök att reglera 
denna praxis görs inte.

Förordningen 1817 sammanfattade och formaliserade dessa tidigare 
spridda regler. Rösträtt på stämman gavs här åt ägare av i mantal satta 
fastigheter - landbor kunde bara få rösta om jordägaren skriftligen givit 
dem rätt till det. Här stadgades också att det var förbjudet för andra att 
”intränga" på stämman; sammanträdena skulle alltså vara slutna. Det 
är också här klart utsagt att beslut fattade på stämman gäller också för 
de icke närvarande. Klara regler hade alltså äntligen satts i dessa 
materier.64

Redan 1824 kom en viktig förändring.65 I frågor som inte gällde



”onera och prästationer”, alltså avgifter till socknen, utan ”hwad för 
ordning och sedligheten ... iakttagas bör” utsträcktes rösträtten även till 
personer som brukade annans mark, utan att särskild fullmakt behöv
des. Deltagarna på sockenstämman var inte längre en lika klart avgrän
sad grupp.

1843 års förordning gav nya regler om rösträtt och röstberäknande. 
Som förut omfattades jordägare eller arrendatorer som fått ägarens full
makt. Nu fick dock även de som inte ägde jord men erlade en viss mini- 
misumma i bevillning (statsskatt på inkomst och förmögenhet) rösträtt. 
Rösträtten beräknades så att 2 rd 24 sk i bevillning sattes lika med inne
hav av 1/16 mantal. Som förut stadgades att ordföranden kunde kasta 
ut icke röstägare från stämman om de uppförde sig ”oskickligt”.

Icke-jordägare hade nu alltså ett större inflytande. Reglerna för röst
ningen justerades några gånger fram till 1862 utan att avgörande föränd
ras. Viktigast var att röstgrunden för jordägare 1853 ändrades från oför
medlat till förmedlat mantal.66

Med 1862 års kommunalförordningar infördes den bekanta fyrkska- 
lan. Nyheten jämfört med 1843 var dock egentligen blygsam. Fortfa
rande jämfördes ägande av i mantal satt jord med bevillning för inkomst 
eller förmögenhet; det nya var att en ny räkneenhet för röster, ”fyrk”, 
infördes. Större ändring var att brukare av annans jord nu likställdes 
med jordägare. Jorden som rösträttsgrund sjöng dock på sista versen, 
eftersom man 1863 avskaffade räkningen av mantal och nu bara gick 
efter bevillning; bevillning för jordbruksfastighet skulle dock räknas 
dubbelt, så den gamla proportionen bibehölls.67

Endast en justering av dessa regler gjordes ytterligare under perio
den: minimigränsen på sex fyrkar sänktes 1868 till en fyrk.68 Vad delta
gande beträffar saknade 1862 års förordning några bestämmelser som 
riktade sig mot icke-röstberättigade. Ordföranden fick makt att kasta ut 
envar som uppförde sig "oskickligt”.

Under 1800-talet har man alltså gått från ett tämligen oreglerat till
stånd till ett med klarare regler. Som Sven Sjöberg har konstaterat i sin 
undersökning av det kommunala besvärsinstitutet om situationen före 
1817 års förordning: "formerna för sockensjälvstyrelsen i åtskilliga och 
väsentliga hänseenden voro oreglerade.”69 Det var ännu 1815 inte lag- 
reglerat vilka som fick vara med på stämman, hur dessa skulle fatta be
slut eller i vilken grad dessa beslut var bindande. Olika bestämmelser 
förutsatte dock att majoritetsbeslut kunde fattas, men det fick då ske 
"efter det ä hwarje ställe i sådane frågor wanliga omröstningssättet” som 
det hette 1811. Det är en öppen fråga i vad mån den lokala praxis som



fanns å varje ställe genast anpassade sig till 1817 års förordning och de 
därefter följande förändringarna.

Sammanfatting

Om man håller sig till lagar och förordingar kan man alltså konstatera 
att den lokala självstyrelsen genomgick stora förändringar under under
sökningsperioden. Den övergripande lagstiftningen förändrade inte 
själva formen för självstyrelsen till oigenkännlighet. Den enda formför
ändringen var införandet av nämnden 1843. Därmed tillkom vid sidan 
av - och efter 1862 i stället för - ämbetsmannen/prästen som stämmans 
ledare ett valt, beredande och förvaltande organ i parlamentarisk rela
tion till stämman.

Vid 1700-talets slut styrdes den lokala självstyrelsen huvudsakligen 
av mycket vida rambestämmelser. Ny speciallagstiftning pålade senare 
socknen/kommunen nya uppgifter och preciserade de gamla. Här lades 
från myndigheternas sida allt större vikt vid de valda organen och repre
sentanterna. Man kan tala om en reglering, formalisering och elitisering 
av självstyrelsen.70 Regleringen innebar inte att stämman bands hårdare 
till statsmakten, snarare tvärtom. Bl a upphörde möjligheten att över
klaga kommunala beslut på andra grunder än formella 1862.71 Men det 
ökade svängrummet definierades alltmer detaljerat; man kan tala om 
en ökad ’reglerad frihet’.

När det gäller deltagande på stämman gick förändringen i två delvis 
motstridiga riktningar. Man kan å ena sidan tala om en breddning av 
deltagandet: från uteslutande jordägare 1817 till även andra skattebeta
lare och 1862 t o m de gamla landborna, nu oftast kallade arrendatorer. 
A andra sidan kan utvecklingen också beskrivas som en elitisering, sär
skilt om man ser den bristande författningsregleringen före 1817 som en 
möjlighet för fler grupper att göra sig hörda. Den totala kopplingen till 
förmögenhet som fyrkskalan innebar, parad med den allt större vikten 
för den representativa lokala självstyrelsen (nämnden och andra valda 
ombud), gör det naturligare att betona elitiseringen.

Statens allt flitigare utnyttjande av socknens ’styrelse’ måste ha stärkt 
nämndens ställning eller i alla fall gjort den tvungen att träda i arbete då 
och då. Nya uppgifter läggs direkt på nämnden, som det ovannämnda 
hälsovårdsansvaret eller tillsynen med lösdrivare 1846. Andra uppgifter 
överförs dit, framför allt fattigvården 1847. I skolrådet skapas ytterli
gare ett valt organ. En liten detalj som att intyg om nedlagda rovdjur



från 1864 inte längre ska utfärdas av stämman utan bara av dess ordfö
rande speglar en trend från en direkt ’stormötesförvaltning’ till en kom
munalförvaltning byggd på förtroendevalda ombud - en elitisering av 
den lokala självstyrelsen.

Denna ökade reglering kan också ses som en del av den nationella 
integrationen. Lagstiftningen syftade onekligen till att bygga upp ett sys
tem för den lokala självstyrelsen där lokala och regionala särdrag inte 
lämnades stort utrymme. 1 1811 års bestämmelser om fattigvården gavs 
möjlighet för att använda vilka metoder man ville för att fatta beslut. På 
1870-talet var fyrkskalans komplicerade uträkningar ett absolut påbud 
från Karesuando till Smygehuk. Om alla de bestämmelser vi här stiftat 
bekantskap med följdes över hela landet, måste detta ses som ett stort 
steg i skapandet av en rikstäckande politisk kultur.

Som helhet dominerar utvecklingen mot ökad reglering och elitise
ring av den lokala självstyrelen: lagstiftningen går från en ’feodal’ till en 
’borgerlig’ politisk kultur. Gör också stämmornas faktiska verksamhet 
det? Det ska vi försöka avgöra i de kommande två kapitlen.



3. Vad hade de för sig i sockenstugan?

Efter att ha sett på de officiella normernas utveckling, kommer vi nu till 
det andra steget i undersökningen: sockenstämmans faktiska verksam
het. Vad hade man egentligen för sig på stämman? Vad omfattades i 
praktiken av den lokala självstyrelsen? Skilde sig praktiken från lag
stiftningen?

Frågor av denna typ ska vi här söka besvara med hjälp av en kvantita
tiv och kvalitativ analys av protokollsmaterialet. Hela tiden är också för
ändringar över tid och skillnader mellan de olika undersökningsområ
dena av intresse.

Stämmofrekvens

Hur ofta höll man sockenstämma/kommunalstämma? Var stämman en 
viktig del av människors - eller vissa människors - liv på landsbygden? 
Var sockensjälvstyrelse fråga om ett vardagligt ordnande av gemen
samma angelägenheter eller ett mer högtidligt avbrott i den vanliga lun
ken?

Utifrån resonemanget ovan (s 10 ff) om samspelet mellan materiell 
förändring, lagstiftning och lokal politisk kultur kunde man anta att 
dessa saker fungerade olika i olika socknar. Tidigare forskning har pe
kat på att man möttes till stämma betydligt oftare i bondsocknar än i 
godssocknar.1 Om det är riktigt att utvecklingen präglas av en elitisering 
borde stämmorna bli sällsyntare mot periodens slut. Dessutom kunde 
man tänka sig att nämndens tillkomst 1843 och kyrkostämmans 1862 in
nebar behov av färre socken-/kommunalstämmor.

Antalet sockenstämmor (därmed avses också kommunalstämmor i 
detta kapitel om inte annat anges) i de olika socknarna framgår av dia
gram 1. Det är något svåröverskådligt, inte minst som skillnaden mellan 
olika socknar visar sig vara stor och variationerna år från år ibland dra
matiska. Medan man t ex 1843 hållit 24 sockenstämmor i Tillinge, dvs 
två i månaden, har man i Brännkyrka samma år nöjt sig med fem. Nästa 
år har antalet i Brännkyrka fördubblats, medan tillingebönderna 1845 
bara samlats 12 gånger.

Vissa slutsatser går det dock att dra. Man kan omedelbart säga att de
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i lag föreskrivna två sockenstämmorna per år nästan alltid var för lite 
(detsamma gäller om de tre lagstadgade kommunalstämmorna efter 
1862). Å andra sidan fanns också många andra lagfästa anledningar att 
samlas. Man torde emellertid kunna fastslå att det inte uteslutande var 
av ett lagmässigt tvång som man samlades i sockenstugan.

Diagram 2 visar de årliga medeltalen för de sex socknarna tillsam
mans. Även om variationerna är stora går det inte att komma ifrån ett 
intryck av att tendensen är att man samlas allt oftare under första delen 
av 1800-talet, med en klar topp under 1840-talet. Sedan ligger stämmof- 
rekvensen kvar på en lägre nivå men något högre än före 1840-talet.

Vågar man nu dra några slutsatser när slumpmässiga förändringar 
kan spela så stor roll? Det behövs bara att man i två av de sex socknarna 
har bedrivit stora kyrkreparationer samtidigt för att medeltalet ska 
stiga. Jag tror dock att man kan lita på tendenserna, särskilt när man 
jämför diagrammen 1 och 2 och ser att dessa tendenser i stort gäller för 
alla socknarna. Speciellt är det markant att alla socknar har en topp i 
mitten av 1840-talet.2

En uppgång av antalet stämmor under 1800-talets första decennier är 
inte oväntad om man ser till den lagstiftning som la allt fler uppgifter på 
sockensjälvstyrelsen; här ser vi troligen fortsättningen på en utveckling 
som har börjat under mitten/slutet av 1700-talet (mer därom nedan s 99 
ff). Men varför faller kurvan vid 1840-talets slut?

Kanske ser man här den tilltagande effekten av de valda organens 
roll. Skolrådet hade kommit till 1842, sockennämnden tillkom 1843 
och - troligen viktigast - den senare hade 1847 fått ett större ansvar för 
fattigvården. Det skulle innebära att den nedåtgående kurvan inte speg
lade att man fick mindre att göra i sockensjälvstyrelsen, bara att man 
började göra detta mer genom ombud.

Fick inte kommunalreformerna 1862 någon effekt? Man kunde tänka 
sig att behovet av stämmor minskade genom att kommunalnämnden 
kunde ta sig en större roll, genom bestämmelserna om årlig budget som 
befriade från behovet om att besluta om detaljfinansieringar och genom 
att de kyrkliga ärendena förpassades till den särskilda kyrkostämman. 
En viss nedgång är också märkbar - medeltalet från 1862 uppnås sedan 
inte mer under perioden - men inte särdeles iögonenfallande.

Tydligare är däremot att medeltalens variationer minskar och att va
riationerna mellan kommunerna också minskar. Spännvidden går för 
det sist undersökta året bara mellan 5 och 10 stämmor (här dock bara 
fem kommuner undersökta). Det kunde peka på en större formalisering 
och därmed likriktning av verksamheten.



Är detta nu ’många’ eller ’få’ stämmor? I de flesta av socknarna och 
under större delen av perioden har man hållit stämma minst en gång 
varannan månad. Upp till en gång i månaden har också varit relativt 
vanligt. Fler förekommer mest i undantagsfall.

Har sex-sju stämmor under ett år upplevts som lite? Det är i alla fall 
tillräckligt ofta för att inte utgöra ett helt ovanligt avbrott i vardagen, 
inte något sällsynt och högtidligt som en prost- eller biskopsvisitation, 
utan något som kan inträffa då och då. Det är nog liten risk att de för
samlade skulle se brydda på varandra och undra 'Hur är det nu vi brukar 
göra på stämman?’ Siffrorna tyder snarast på att stämman hade en plats 
i livet på landsbygden.

Men här är variationerna mellan socknarna betydande. Tillinge, Ös
teråker och, speciellt mot slutet av perioden, Skånela ligger oftast i 
topp. I Tillinge, en utpräglad bondsocken, har det varit en ganska vanlig 
syn att bönderna efter högmässan har vandrat över till sockenstugan; 
också Skånela och Österåker med många bönder har stämmor ofta. De 
mest utpräglade godssocknarna Turinge och Brännkyrka ligger i botten. 
Det passar bra med antagandet att självstyrelsen tidigt var mer elitiserad 
i godssocknarna. Ibland har det rentav räckt att godsägarna eller deras 
förvaltare har träffats de lagstadgade två gångerna om året och bedrivit 
’minimisjälvstyrelse’ tillsammans med pastor.3

Det kan emellertid vara missvisande att bara utgå från dessa siffror 
om hur ofta man höll stämma. Frågan är ju också vad man gjorde på 
stämmorna. Förändringar i stämmofrekvensen borde rimligen i hög 
grad spegla olika ärendestypers olika aktualitet under perioden. Vi ska 
också nu fortsätta och se på antal ärenden och typer av ärenden.

Antal ärenden

En sockenstämma kunde innebära allt från att man på två minuter ut
nämnde någon att representera socknen i ett möte med häradsrepresen- 
tanter angående snöplogning till att man i flera timmar diskuterade en 
rad olika ärenden. Ett sätt att närma sig verkligheten är då att fråga hur 
många ärenden man behandlade på stämmorna.

Här har antalet ärenden per år räknats för de fyra intensivundersök
ningsperioderna, som framgår i diagram 3. Några förändringar är ome
delbart iögonenfallande och kan inte bero på slumpen. En liten ökning 
av antalet ärenden från början till mitten av 1800-talet är klart skönjbar, 
speciellt när man ser till medeltalen. Dessa ligger högst under perioden



1855/56 då också de högsta absoluta värdena noteras.
Det är lite oväntat med tanke på vad vi ovan såg att sockenstämmo- 

frekvensen låg högst på 1840-talet. Detta beror troligen bara på att 
1840-talet inte här har intensivundersökts. I en undersökning av bara 
Tillinge och Brännkyrka, som kan representera de socknar som har 
högst respektive lägst aktivitet, kunde jag konstatera fler ärenden per 
år under 1840-talet.4 Tillinge kom som mest upp i 72 ärenden åren 1842 
och 1846, medan Brännkyrka sockenstämma klubbade 32 ärenden 1840 
och 1841 samt 34 1844. Visserligen rör vi oss med små tal och små skill
nader men man vågar nog ändå tro att 1840-talet var den brådaste tiden 
för sockenstämmorna.5

Man kan också lägga märke till att antalet ärenden i de olika sock
narna ligger betydligt mer samlade under den sista perioden, efter refor
men 1862. Detta är ytterligare ett belägg, tillsammans med det mer sta
bila antalet stämmor, på en viss rutinisering av kommunalstämman.

Antalet ärenden per stämma var i regel ganska lågt. Medeltalen ligger 
vanligen mellan 2 och 5, någon enstaka gång högre. Det innebar att man 
inte så mycket försökte vänta och samla upp ärenden till ett större sam
manträde utan ofta samlades när ett ärende kom upp, även om det inte 
fanns annat att behandla. Det pekar också på stämman som en institu
tion som fanns närvarande i den lokala föreställningsvärlden, även om 
det ibland naturligtvis gällde påbjudna stämmor för att t ex granska 
mantals- eller restlängd. Betecknande nog finns de högsta medeltalen i 
Brännkyrka och Turinge, där man höll stämmor mer sällan.

I min studie av Brännkyrka och Tillinge kallade jag den socken
stämma som hölls kring valborgsmässan för socknens ”årsmöte”.6 Detta 
gäller också för det större materialet. Även om variationer kan 
förekomma,7 är det tydligt att man i regel har förlagt en stämma till tiden 
maj-juni där man handlagt ärenden som normalt kommer upp en gång 
om året, som revision av räkenskaperna, val av sexmän och senare 
nämndledamöter, utdelande av nya fattigdelar etc. I Brännkyrka höll 
man till exempel bara tre stämmor 1856. På två av dem förekom två 
respektive ett ärende, men på valborgsstämman 19/5 hela 18 ärenden.

Sockenstämmor två gånger om året, höst och vår, förutsattes i 1723 
års prästprivilegier och lagstadgades 1817 och 1843. Det fanns däremot 
inget direkt som sa att just vårstämman skulle fungera som ’huvud
stämma’. Här möter vi i stället en lokal praxis som varit mycket stark.

Efter 1862 var tre stämmor obligatoriska och vissa ärenden skulle 
företas på dem. I mars skulle man granska räkenskaperna, i oktober 
skulle man behandla budgeten och i december skulle man granska fyrk-



talslängden och förrätta årliga val. Följde man denna ordning? En un
dersökning av detta för året 1876 (för Brännkyrka 1872) visar att man i 
stort gjorde så. I Turinge har man fått budgeten godkänd först 6 novem
ber och i Brännkyrka först på decemberstämman, men i stort är lagly
digheten påfallande.8

Här har helt klart valborgsstämman flyttat till december. Det är i re
gel då årets mest innehållsrika kommunalstämma hålls. I Brännkyrka 
1872 har man t ex två ettärendestämmor, en stämma i mars med nio 
ärenden och så decemberstämman med 13 punkter. Denna överens
stämmelse med lagstiftningens intentioner är ytterligare en del i bilden 
av en mer formaliserad lokal självstyrelse.

Vad man talade om i sockenstugan - ärendenas mängd och 
innehåll
Om sockenstämman alltså sammanträdde tillräckligt ofta och behand
lade såpass många ärenden att den kan antas ha varit en levande institu
tion för människorna på landet, var den också det vad innehållet beträf
far? Eller var det för de flesta skäligen ointressanta ärenden som be
handlades?

Om sockenstämmans innehåll har som nämnts en del påståenden 
gjorts. Framför allt har man sagt att fattigvården var det som mer eller 
mindre ensamt bar upp verksamheten, även om skolfrågor också i nå
gon mån kom in efter 1842.9 En tidigare studie av Tillinge och Bränn
kyrka gav mig anledning att revidera denna syn och påstå att ”man syss
lade också med mycket annat av direkt betydelse för sockenborna”.10 
Det vore önskvärt om denna lite svepande formulering på ett begränsat 
underlag kunde kvalificeras med detta större material.

1 tabell 3 redovisas antal ärenden inom varje ärendestyp på de under
sökta sockenstämmorna, socken för socken, de fyra tvåårsperioderna 
1815/16, 1835/36,1855/56 och 1875/76 (för Brännkyrka 1871/72). I tabell 
4 återfinns ärendestyperna i procent av det totala antalet ärenden för de 
fyra perioderna hopräknade, fördelade på socknar. I tabell 5 redovisas 
dessa ärendestyper i procent av totalantalet (alla socknar sammanlagt) 
för var och en av de fyra tvåårsperioderna.11 (Dessa tabeller är aktuella 
i hela detta kapitel utan att det alltid hänvisas till dem.)

Också detta är givetvis en stor förenkling av verkligheten eftersom 
ett ”ärende” ibland var en snabbt avklarad rutinfråga, ibland en lång 
diskussionspunkt som i sig omfattade flera delfrågor. Därför måste



Tabell 3. Antal och typer av ärenden på socken-/kommunalstämmor i 
sex socknar 1815-1876

Ärendestyp 1815-16 1835-36 1855-56 1875-76 totalt

totalt 46 61 42 20 169
Br 7 16 5 3 31
Sk 6 3 4 2 15
Sp 1 7 7 - 15
Ti 15 13 1 1 30
Tu 10 8 2 9 29
Ös

tsin
7 14 23 5 49

totalt 40 30 33 2 105
Br - - - - 0
Sk 11 7 9 2 29
Sp 12 5 6 - 23
Ti 10 6 13 - 29
Tu 4 7 1 - 12
Ös 3 5 4 - 12

totalt 7 5 1 0 13

fattigvård

flyttnings
kontroll

skola

byggnader

Br
Sk
Sp
Ti
Tu
Ös

totalt
Br
Sk
Sp
Ti
Tu
Ös

totalt
Br
Sk
Sp
Ti
Tu
Ös

1
2

48
7
6
2

24
7
2

1
2
5
6
4

34
10
8
3
6
5 
2

23
2
1
5
3
4 
8

36
1
8
9
7
7
4

0
0
0
3 
6
4

50
2
2

12
8

12
14

118
18
22
14
37
19
8

0



Ärendestyp 1815-16 1835-36 1855-56 1875-76 totalt

personal
totalt 13 23 16 14 66

Br 1 6 1 - 8
Sk - 4 3 3 10
Sp 4 - 4 - 8
Ti - 3 3 1 7
Tu 6 8 2 1 17
Ös 2 2 3 9 16

medelsförvalt-
ning

totalt 17 32 38 60 147
Br 2 3 1 13 25
Sk 1 5 4 10 20
Sp 2 2 9 9 22
Ti 2 12 8 10 32
Tu 7 6 4 10 27
Ös 3 4 6 8 21

val till lokala
organ

totalt 9 13 31 30 83
Br 3 2 4 9 18
Sk - - 5 3 8
Sp - 2 6 3 11
Ti 2 2 3 6 13
Tu 2 4 6 3 15
Ös 2 3 7 6 18

val till uppdrag
utom socknen

totalt 29 38 65 79 211
Br 2 4 5 15 26
Sk 4 6 9 9 28
Sp 5 9 10 14 38
Ti 10 9 16 13 48
Tu 1 3 9 11 24
Ös 7 7 16 17 47

längdgranskning
totalt 6 8 26 14 54

Br - - 1 - 1
Sk - 3 2 4 9
Sp - 1 5 1 7
Ti 3 - 9 4 16
Tu - 1 - - 1
Ös 3 3 9 5 20



Ärendestyp

hälsovård
totalt

Br
Sk
Sp
Ti
Tu
Ös

sockenhant
verkare

totalt
Br
Sk
Sp
Ti
Tu
Ös

skottpengar
totalt

Br
Sk
Sp
Ti
Tu
Ös

brandskydd
totalt

Br
Sk
Sp
Ti
Tu
Ös

kyrkotukt
totalt

Br
Sk
Sp
Ti
Tu
Ös

1815-16 1835-36 1855-56 1875-76 totalt

II

3
2
6

3

3

5 2 21
1 - 1
1 - 1

0 
3

2 4
3-12

15

5
1
4
3
2

10
1

5

1
3

2 0 27
1

1 - 6
6

1 - 5
4
5

9

2
2
5

23
6

1
9
5
2

4 36
6 
0

3 4
11 
7

1 8

6

3
1

2

5

2

2

1

17
2
2
5
2
2
4

/6
3 
2
4
5 
1 
1

44
5
9

10 
9
5
6

/0 7 2

1 1
1
7 - 1
1 - 1

13
0
2
1
8
2
0



Ärendestyp 1815-16 1835-36 1855-56 1875-76 totalt

övrigt
totalt 32 58 54 45 189

Br - 3 11 11 25
Sk 1 12 3 4 20
Sp 1 3 3 5 12
Ti 12 7 12 6 37
Tu 8 13 10 9 40
Ös 10 20 15 10 55

summa
totalt 297 348 414 287 1346

Br 22 45 46 54 167
Sk 38 52 52 39 181
Sp 35 39 70 39 183
Ti 93 68 89 46 296
Tu 59 65 53 47 224
Ös 50 79 104 62 295

Källor: socken- och korrimunalstämmoprotokoll för respektive socknar (se vidare s 000).

Anmärkningar: Br = Brännkyrka, Sk = Skänela, Sp = Spånga, Ti = Tillinge, Tu = Tu
ringe, Ös = Österåker. För Brännkyrka gäller siffrorna under ”1875-76” åren 1871-72.



Tabell 4. Typer av ärenden på sockenstämmorna i procent av samtliga 
ärenden perioderna 1815/16, 1835/36, 1855/56 och 1875/76 tillsammans, 
fördelade på socknar

ärendestyp Br Sk Sp Ti Tu Ös Samtliga 
socknar

fattigvård 18,7 8,3 8,1 10,1 12,9 16,6 12,6
sockenmagasin
flyttnings-

— 16,0 12,6 9,8 5,4 4,1 7,8

kontroll - - - 1,0 2,7 1,4 1,0
skola 1,2 1,1 6,6 2,7 5,4 4.7 3,7
byggnader 10,5 12,2 7,7 12,5 8,5 2,7 8,8
personal
medelsför-

4,8 5,5 4,4 2,4 7,6 5,4 4,9

valtning 15,0 11,0 12,0 10,8 12,1 7,1 10,9
val (lokala) 10,8 4,4 6,0 4,4 6,7 6,1 6,2
val (repr.) 15,6 15,5 20,8 16,2 10,7 15,9 15,7
längdgranskn. 0,6 5,0 3,8 -5,4 0,4 6,8 4,0
hälsovård 0,6 0,6 - 1,0 1,8 4,1 1,6
hantverkare 0,6 3,3 3,3 1,7 1,8 1,7 2,0
skottpengar 3,6 - 2,2 3,7 3,1 2,7 2,7
brandskydd 3,0 5,0 5,5 3,0 2,2 2,0 3,3
kyrkotukt - U 0,5 2,7 0,9 - 1,0
övrigt 15,0 11,0 6,6 12,5 17,9 18,6 14,0

summa 100,3 100,0 100,1 99,9 100,1 99,9 100,2

Källor: se tabell 3.

Anmärkningar: se tabell 3.



Tabell 5. Typer av ärenden på sockenstämmorna i procent av samtliga 
ärenden i samtliga socknar, fördelade på fyra undersökningsperioder

ärendestyp 1815/16 1835/36 1855/56 1875/76

fattigvård 15,5 17,5 10,1 7,0
sockenmagasin 13,5 8,6 8.0 0,7
flyttnings
kontroll

2,4 1,4 0,2

skola 2,7 5,2 5,5 0,3
byggnader 16,2 9,8 8,7 -
personal
medelsför-

4,4 6,6 3,9 4,9

valtning 5,7 9,2 9,2 21,0
val (lokala) 3,0 3,7 7,5 10,5
val (repr.) 9,8 10,9 15,7 27,6
längdgranskn. 2,0 2,3 6,3 4,9
hälsovård 3,7 0,9 1,2 0,7
hantverkare 5,1 2,9 0,5 -

skottpengar - 2,6 5,5 1,4
brandskydd 2,0 1,4 4,1 5,6
kyrkotukt 3,4 0,3 0,5 -
övrigt 10,8 16,7 13,0 15,7

summa 100,2 100,2 99,9 100,3

Källor: se tabell 3. 

Anmärkningar: se tabell 3.

denna kvantitativa analys också kompletteras med intryck från en kvali 
tativ genomgång av materialet.

Gränsdragningarna mellan olika ärendestyper är också besvärliga 
och en viss godtycklighet kan aldrig undvikas. En allmän svårighet är 
om man ska klassificera efter innehåll eller form. En fråga som rör repa
ration av fattighuset och hur den ska bekostas handlar på en gång om 
socknens byggnader, om fattigvården och om medelsförvaltning. Jag 
har här försökt gå efter innehållet; den nämnda frågan skulle alltså 
hamna under fattigvård. Jag återkommer med närmare preciseringar 
under respektive ärendestyp.

Socialpolitiska ärenden
Om vi först ser på fattigvården, måste man konstatera att orn man mäter 
antalet ärenden på sockenstämman var det inte denna ensam som bar



upp verksamheten. Den svänger mellan 8 och 19 procent av ärendena 
på stämmorna. Man måste emellertid ha i minnet att flera fattigvårdsä- 
renden ibland behandlas under en paragraf i protokollet. Det gäller inte 
minst när nya fattigdelar utdelas, vilket inte sällan sker en gång om året, 
på valborgssockenstämman. Å andra sidan säger också denna uppställ
ning i protokollet att man uppfattade de olika ärendena som en helhet, 
som kanske avgjordes utan diskussion om de enskilda fallen.

Ett annat sätt att räkna skulle alltså justera upp talet för fattigvården 
något men inte avgörande förskjuta dess relation till andra ärenden. Gi
vetvis kan vikten av frågor inte bara bedömas på antal ärenden, man 
måste också fundera över t ex det ekonomiska innehållet i frågorna, och 
då väger fattigvården antagligen tyngre.

Socknarnas ekonomi har inte undersökts här - det skulle kräva en 
intensivstudie av socknar med extremt väl förda och bevarade 
räkenskaper.12 Men mitt allmänna intryck är att fattigvården normalt ut
gjorde den helt dominerande utgiftsposten om man ser till ständigt åter
kommande utgifter. När stora reparationer eller nybyggnader var ak
tuella, inte minst av kyrkan, har dessa dock troligen för några år varit 
betydligt tyngre belastningar. Skolan var en annan betydande utgifts
post.

Över tid visar fattigvårdsärendena en utveckling som passar bra med 
vad man kunde förvänta. De stiger under de två första tvåårsperioderna 
men faller sedan kraftigt i både absoluta och relativa tal. Här ser vi troli
gen en effekt av att sockennämnden från 1847 fick ansvar för fattigvår
den; detta innebar då att stämman i allt mindre grad tog upp 
detaljfrågor.13 När kravet på budgetering kom 1862 kan det ha inneburit 
att nämnden blev ännu mindre benägen att gå till stämman under lö
pande verksamhetsår med enskilda fall. Här tycks lagstiftningens ut
veckling ha haft en viss betydelse, även om den varierar mellan de olika 
socknarna.

Mest radikalt minskar fattigvårdsärendena i Tillinge. Här är kopp
lingen till reformen 1847 tydlig. Tidigare tas enskilda hjälpsökande ofta 
upp till behandling på stämmorna, inte alls bara i samband med val- 
borgsstämman. Detta blir det omedelbart ändring på; på stämman 22/4 
1849 framställer fattigvårdsstyrelsens ordförande frågan om underhåll 
åt förstärkningskarlen Form, men svaret blir att ”Socknemännen ansågo 
denna fråga icke tillhöra Sockenstämman, utan Fattigvårdsstyreisen”. 
Sockennämnden har sedan skött fattigvården mycket fritt. Här har man 
tydligen sett lagen som en möjlighet att slippa befatta sig med en viss 
typ av ärenden. Kontrollen tycks ha inskränkt sig till den årliga revisio
nen av fattigkassans räkenskaper.



Österåker är å andra sidan ett exempel på att lagen inte behövde få 
denna effekt. Här ökar antalet ärenden till 50-talets mitt och faller radi
kalt först till den sista undersökningsperioden.14 En förklaring kan vara 
att pastor och kyrkvärdar fortsatt att ha hand om fattigvården på gam
malt sätt ända tills 1852 (nedan s 70). Trots att den då förts över till 
nämnden har antalet fattigvårdsärenden på stämman dock inte minskat. 
Först den rutinisering av arbetet som följer efter 1862 års reform tycks 
ha minskat stämmans befattning med fattigvårdens detaljer. Ärendena 
1875/76 gäller fattigkassans ställning, reparationer av fattighuset och en
dast ett enskilt ärende. Kommunalnämnden har inte velat ta ställning på 
eget bevåg till dagakarlen Carl Thuns begäran om förhöjt anslag, utan 
skjutit det till stämman att bevilja detta.

Turinge tycks omedelbart avvika från detta rutiniseringsmönster, där 
antalet ärenden har stigit 1875/76. Intressant är här dock att man redan 
1846 (24/5) på eget bevåg inrättat en fattigvårdsdirektion. Man har alltså 
tvärtom tidigt försökt befria stämman från dessa ärenden. De har tydli
gen också varit betungande för sockennämnden efter 1847; ordföranden 
låter sig 21/5 1854 återväljas bara på villkor att han slipper befattning 
med fattigvården. Förklaringen till de höga siffrorna 1875/76 är mer 
slumpartad: man arbetade på ett nytt reglemente med ansvar för de en
skilda rotarna, och man hade ett besvärligt fall med en änka som åter
kom flera gånger.

Fattigvårdsärendena har sålunda tydligen upplevts som en tung post 
på stämmorna, som man förr eller senare gärna delegerat till nämnden 
att sköta. Pastors och kyrkvärdarnas tidigare handhavande av fattigvår
den har uppenbarligen skötts under mer nära samarbete med stämman. 
Vi återkommer till dessa frågor i samband med frågan om de valda orga
nens ställning (nedan s 68 ff).

Sockenmagasinet var, som vi sett (ovan 36), en fråga vars ’kommu
nala’ hemortsrätt var oklar. I samtliga socknar som haft sådant (alla 
utom Brännkyrka) har det dock relativt ofta figurerat på stämman. (Hit 
har förts alla ärenden som berör magasinet, även granskning av dess rä
kenskaper och val av föreståndare etc.) Det är intressant att notera att 
i Turinge och Österåker har man i början av perioden uppenbarligen 
skilt på sockenstämman och magasindelägarna, även om de senare 
också fattat sina beslut på stämman (t ex Turinge 15/10 1815, där ”Bola
get” omtalas som beslutande om magasinet, och Österåker 14/5 1815). 
Också där blir dock magasinet en ’normal’ sockenstämmofråga senare 
under seklet.

Magasinen blev uppenbarligen otidsenliga som spar- och låneinrätt-



ningar i dessa socknar och avvecklades med tiden i de flesta - i Spånga 
beslöts 6/6 1863 att ”Sockenmagasinet för framtiden skulle upphöra så
som numera ej tidsenligt”. I Turinge sker detta under slutet av 1860-talet 
och det beslutas typiskt nog att räkenskaperna för den utlånade sista 
spannmålen ska föras in i kommunräkenskaperna (7/12 1867). Ett tidi
gare ganska frekvent ärende försvann från stämman och en gråzon mel
lan privat och kommunalt hade suddats ut.

Kontrollen över inflyttningen i socknen, som ofta framhävs i socialhi
storisk forskning,15 tycks inte ha upptagit så mycket plats på socken
stämman. Detta behöver ju inte betyda att den inte fanns eller inte var 
effektiv. Men det är tankeväckande att denna sorts ärenden helt saknas 
för de fyra detaljstuderade perioderna i Brännkyrka, Skånela och 
Spånga. Hit har då räknats inte bara direkta avvisanden enligt förord
ningen 1788 (ovan s 34), utan också frågor om t ex jordägarnas skyldig
heter om de tar emot jordlösa inflyttare.

Sådana frågor förekom också i de tre nämnda socknarna. I Bränn
kyrka har man 26/10 1834 diskuterat hur man ska hantera möjligheten 
från 1788 att avvisa inflyttare. Man har stannat för att inflyttning inte 
ska få ske för personer över 55 år, för obotligt sjuka eller för straffade 
för grova brott. 17/5 1840 har man diskuterat behovet av strängare reg
ler men inte kunnat ena sig om något.

Det är inte underligt att just den kommersiella godsbygden Bränn
kyrka, med en växande statarskara, diskuterade allmänna regler om in
flyttningen men inte förde någon fortlöpande kontroll på stämman. Det 
är säkert varit omöjligt på grund av den myckna in- och utflyttningen, 
inte minst mellan socknen och Stockholm, att upprätthålla en strikt 
kontroll.16 Problemet har säkert varit likartat i Spånga, där man t ex 9/8 
1818 erindrat församlingen om förordningen från 1788 inför höstens an
tagande av tjänstefolk. 2/10 1831 har spångastämman ondgjort sig över 
statare och inhysesfolk och hotat deras husbönder med försörjningsan- 
svar.

Vi vet att socknarna inte överallt gav upp sin inflyttningskontroll efter 
att den avskaffats i lag 1847.17 Hur är det i våra socknar? Av tabellen att 
döma upphör ärendena nästan helt. Endast i Tillinge har man 1855 ne
kat en änka mantalsskrivning, men ärendet har också gått till Kungl 
Majt (8/7). I Brännkyrka har man fortsatt att diskutera problem med 
statare och oönskade inflyttare, men det handlar då om extra 
fattigvårdsavgifter för jordägare som tar in sådana på sina marker (t ex 
12/12 1854). Efter 1854 förekommer inga ärenden av denna art i mate
rialet.



Om man ser till den lokala självstyrelsens sociala kontrollfunktion, 
och då även räknar de fattigvården närliggande frågorna om sockenma
gasinet hit, blir det ändå inte berättigat att tala om att denna funktion 
ensam bar upp verksamheten. Man kommer ingenstans upp i mer än 
allra högst en knapp fjärdedel av ärendena totalt. Givetvis sköttes efter 
1847 en hel del ärenden i nämnden i stället för i stämman men ingenting 
säger att de för den skull skulle bli många fler än de som tidigare be
handlats också på stämman. En del ytterligare nödhjälpsärenden figure
rar under ”övrigt”, t ex insamlingar till nödlidande, med de är sällsynta.

Skolan
Folkskolestadgan 1842 har, som nämnts (ovan 14), också tillagts stor be
tydelse för den lokala självstyrelsen. Som framgår av tabellerna svarade 
den dock för en tämligen liten andel av ärendena på stämman. Här har 
räknats alla ärenden som rör skolan, inklusive själva skolbyggnaderna 
och anställning och villkor för skollärare.

Samtliga socknar hade någon form för skolundervisning redan före 
1842. Övergången torde inte ha blivit så omvälvande. Normalt väljer 
man den stadgade skolstyrelsen strax efter förordningens tillkomst och 
utarbetar en stadga för skolan. I Turinge förefaller det dock som om 
sockennämnden har haft hand om skolan (1/2 1846). I Skånela dröjer 
den påbjudna skolstadgan ända till 1851 (7/9).181 Tillinge hade man där
emot en skoldirektion redan 1835 (6/9) och fortsatte med den som van
ligt också efter 1842. Det är betecknande att andelen skolärenden ligger 
fast på drygt 5 % både före och efter reformen.

De ärenden som kommer till stämman rör mest utgifter för skolan 
som nybyggnad eller reparation av skolhuset och lön och andra förmå
ner åt läraren. Innehållet i undervisningen berörs sällan och leder aldrig 
till några konflikter. Det förefaller ha varit självklart vad man skulle 
syssla med i skolan.

Det är inte oväntat att skolärendena försvinner till slut, eftersom sko
lan med reformen 1862 fördes till den kyrkliga kommunen. Förkla
ringen till det enstaka skolärendet i Turinge 1876 (29/12) är att man där 
hade en särskild slöjdskola som drevs med donerade medel och förvalta
des av kommunen. Men samma personer som möttes i kommunal
stämma borde ju också mötas i kyrkostämma, så bara för att skolan blir 
’kyrklig’ försvann den knappast ur den kommunala horisonten.



Socknen som företag - byggnader, personal, pengar
Jag har tidigare betecknat 1800-talets socken som ”ett litet företag”, 
som anställer, avlönar och avskedar personal, bygger och reparerar sina 
hus och lånar ut sitt kapital så att det ska förränta sig.19 Den bilden stäm
mer i hög grad också på detta material.

Under byggnader i tabellerna förstås de ärenden som gäller socknens 
’övriga’ byggnader, alltså inte de som räknats in under magasin, fattig
vård eller skola. Hela socknarnas ’fastighetsförvaltning’ är alltså en 
ännu större sektor än den ungefärliga tiondel som tabellerna ger vid 
handen. Dessa ’övriga’ byggnader är framförallt kyrka och prästgård, 
som det ju sedan urminnes tider var socknens uppgift att sköta om, men 
även sockenstuga.

Här kunde det röra sig om komplicerade, dyra och tidskrävande frå
gor. Här tillsattes ofta små nämnder och kommittéer för att utreda t ex 
kostnaderna för en ny klockstapel eller för att administrera arbetet med 
reparation av de ”laga husen” i prästgården. I Tillinge införde man för 
dessa ändamål tom en fast byggnadskommitté 1815 (4/6), en kommitté 
som tydligen fyllde sin funktion ännu 1856 (18/5). Men samtidigt var det 
ett område där sockenstämman var mycket mån om sin rätt att granska 
och besluta om alla utgifter. Kostnaderna för t ex en större kyrkorepara- 
tion kunde ju lätt rasa iväg. Därför blev det ofta långa diskussioner på 
stämman i dessa frågor.

Vi kan som exempel se på den reparationsoffensiv som den 1821 till
trädde pastor Schröderheim satte igång i Skånela. 5/10 1823 har man på 
hans förslag beslutat lägga nya golv i sockenstugan. 29/2 1824 har man 
beslutat om reparationer i prästgården. Redan 2/4 meddelar pastor att 
dessa är överståndna och att räkenskaperna för dem har granskats av 
kyrkorådet, men att han vill att också sockenstämman ska godkänna 
dem.

25/7 ber han att få som lån behålla en tiondelada man beslutat riva, 
men frågan väcker diskussion och bordläggs. 22/8 beslutar man om kyr- 
koreparation, vilken 10/10 utsträcks till stigluckan samt fattighuset. 30/1 
1825 har man fått in en offert på kyrkoreparationen på 5000 rd banco. 
Efter en detaljerad genomgång beslutar man att söka statsbidrag. 
Denna reparation blev dock inte av utan kom att skjutas på framtiden.

Exemplen visar inte minst dels sockenstämmans noggrannhet i dessa 
ärenden, dels behovet av detaljerade beslut i protokollet när det gällde 
så stora utgifter. Dessa ärenden har varit påtagliga för sockenborna. 
Många såg kyrkan och kanske även prästgården en gång i veckan eller 
oftare. Man kan ha upplevt kyrkan som en symbol för socknen, som



helst skulle vara i lika gott skick som grannsocknarnas. Byggnadsarbe
ten utfördes dessutom ibland efter gångled (fastställd turordning) av 
sockenborna, så besluten rörde arbetskraften på deras gårdar. Det före
kom dock också att arbetena lades ut på entrepenad.

Att dessa ärenden försvinner efter 1862 beror på att kyrka och präst
gård då har blivit en kyrkokommunal angelägenhet. Det innebar givet
vis inte, lika lite som när det gäller skolan, att sockenbornas befattning 
med dessa frågor minskade, bara att de kom att åtskiljas från det de 
sysslade med i egenskap av ’världsliga’ kommunmedlemmar. Skotten 
var heller inte vattentäta. På kommunalstämman i Österåker 23/10 1876 
ändrade man t ex den föreslagna budgeten för 1877 genom att lägga till 
ett bidrag från kommunalkassan till uppvärmning av kyrkan.

Under socknens ”personal” förstås här personer som hade avlönade 
uppdrag inom socknen, antingen de var ’fast anställda’ eller bara fick ett 
mindre bidrag, om de inte går in under någon annan rubrik, dvs sock
nens ’allmänna’ personalstyrka. Jag har här inte räknat t ex skollärare, 
magasinskrivare, fjärdingsman eller fattighusföreståndare. Här ingår 
sålunda framför allt personer med kyrklig anknytning; präst, komminis
ter, klockare, kyrkvaktmästare, organist, men även t ex barnmorskan. 
De allra flesta ärenden gäller dessas ekonomiska villkor (frågan om man 
alls ska ha barnmorska har förts till hälsovård, men barnmorskornas 
ständiga begäran om bättre förmåner har räknats här).

Dessa frågor upptog en ganska jämn andel på kring en tjugondei av 
stämmornas verksamhet i de sex socknarna. Det var naturligtvis ganska 
slumpartat när sådana blev aktuella. En nytillträdd präst kunde ta upp 
sättet att beräkna pastoralierna, en död skollärare blev anledning att 
diskutera om tjänsten skulle slås ihop med organisttjänsten. Normalt 
tyckte socknens personal att den var för dåligt avlönad och normalt an
såg sockenstämman motsatsen.

Efter 1862 borde de flesta av dessa frågor ha behandlats på kyrko
stämman, men trots detta minskar inte antalet ärenden nämnvärt. Så 
gott som alla personalärenden 1875/76 rör dock barnmorskan. Öster
åkers besvär med sina sig i rask takt uppsägande barnmorskor dessa år 
förklarar den höga siffran. Barnmorskorna var missnöjda med sina lö
ner och med att en del föderskor vill klara sig utan professionell hjälp.

Enda ’övrig personal’ är postbudet Matsson i Skånela, som får 8 kro
nor om året för att hämta socknens post vid Rosersbergs station, dit 
postdistributionen centraliserats sedan järnvägen kommit - i all blyg
samhet ett exempel på hur ändrade förhållanden i samhället skapade 
nya kommunala behov (7/2 1875).



Till medelsförvaltning har jag räknat alla finansfrågor som inte rör nå
gon enskild fråga, som barnmorskans lön eller reparation av kyrko
gårdsmuren, utan rör socknens kassor i allmänhet. Oftast handlar det 
om revisionen av räkenskaperna.

Dessa ärenden var relativt frekventa på stämman och blev som synes 
så alltmer. Stämmans rätt och skyldighet att granska och godkänna rä
kenskaperna har varit en självklarhet i alla socknarna redan vid perio
dens början. Detta kunde dock ske på flera olika sätt. Enklast var att 
pastor eller någon av kyrkvärdarna läste upp en berättelse över kassor
nas ställning som på stående fot godkändes av stämman. I samtliga sock
nar begagnar man sig av denna enkla form av revision vid periodens 
början.

Så småningom inför man emellertid valda revisorer som granskar rä
kenskaperna och avlämnar en berättelse inför stämman (och får därmed 
ytterligare ett medelsförvaltningsärende: revisorsval). I Brännkyrka har 
frågan tydligen diskuterats länge innan man börjar välja revisorer. 1823 
(6/4) heter det att ”någre särskilde Revisorer före Wallborgsmässo Sock
enstämman tyckte man sig i år icke behöfva”. Vid revisionen 1827 (17/5) 
anmärktes att några revisorer inte utsetts. Slutligen väljs revisorer 12/4 
1833 och de ges myndighet att godkänna och underteckna räkenska
perna själva om de inte har några anmärkningar. Brännkyrka är unikt 
med denna elitisering av revisionen, som alltså inte behövde besvära 
stämman mer än som en informationspunkt. I Österåker föreslås det 
1833 (28/4) att revisorerna ska godkänna räkenskaperna, men pastor 
försvarar här principiellt sockenstämmans ensamrätt till detta.

I Turinge har man börjat välja revisorer före 1835, i Tillinge tycks det 
ske första gången 1836, i Österåker senast 1833- där man intressant nog 
hänvisar till ett beslut från stiftets prästmöte -, i Skånela möjligen första 
gången 1834 och i Spånga 1843. Detta var uppenbarligen en tid då rä- 
kenskapsrevisionen blev en allt viktigare angelägenhet, vilket ju över
ensstämmer med den allmänna bilden av att man fick allt mer att göra i 
sockensjälvstyrelsen.

Vad ligger bakom de höga talen för medelsförvaltning under den sista 
tvåårsperioden, där de utgjorde över en femtedel av stämmans aktivi
tet? Just kommunens finanser reglerades detaljerat av kommunalför
ordningen. Revisorer skulle väljas, räkenskaperna granskas, inkomst- 
och utgiftstatsförslag för kommande år skulle behandlas på stämman, 
fyrktalslängden (på en gång kommunalskattelängd och röstlängd) skulle 
granskas och godkännas. Det blev alltså fler ärenden, men handlägg
ningen förefaller ha blivit mer rutinmässig. Samtidigt speglar ökningen



ett samhälle där räkenskaper och kapital blivit alltmer centralt i före
ställningsvärden.

Tvister förekom dock både före och efter 1862.1 Skånela står skolkas
san på minus och pastor föreslår 18/3 1849 att man överför pengar från 
magasinkassan, men sockenstämman går emot honom och beslutar om 
att ett lån ska tas upp. I Tillinge tillkom uppenbarligen revisorsinstitu
tionen genom missnöje; 25/9 1836 har församlingen vägrat att godkänna 
räkenskaperna vid blotta uppläsandet, en revisor har tillsatts och han 
har i sin berättelse 9/10 samma år varit mycket kritisk.

23/3 1867 har direktionen för en speciell slöjdskolefond i Turinge 
(som alltså inte låg under kyrkostämman) fått sina fiskar varma av revi
sorerna. Bl a har en direktionsmedlem fått låna inte mindre än 15 000 
riksdaler (av fondens kapital på totalt 38 500 riksdaler) utan att detta ens 
protokollförts. Detta visar också hur socknens kassor kunde användas. 
Frågor om lån ur kyrko-, magasins- eller skolkassorna eller andra sock
nens/kommunens medel var vanligt förekommande. För de besuttna 
fungerade kassorna också som bank.

Det är svårt att avgöra när räkenskapsgranskningen har varit rutinar
tad och när det helt enkelt inte har funnits något att anmärka på. Ett 
allmänt intryck är dock att dessa frågor var viktiga för dem som närva
rade på sockenstämman. De medel som handhades av pastor och kyrk
värdar, senare i stigande grad av sockennämnden och kommunalnämn
den, kom från de röstägande/skattebetalande, och de hade intresse av 
att kontrollera hur de användes.

Villkoren för den kontrollen ändrades dock 1862. Dessförinnan av
gjordes en mängd finansieringsfrågor i omedelbar anslutning till det som 
skulle finansieras. Det var därför man måste ta upp varje ny fattigdel 
til! beslut eller diskutera hur många timmerstockar som gick åt till en 
reparation av sockenstugan. Det gällde arbetskraft och timmer från 
varje hushåll, bidrag till fattigvården från varje visthusbod eller pen
ningpung. Stämmans kontroll kunde vara mycket detaljerad.

Efter 1862 skulle årlig budget göras upp på förhand. Man fattade ett 
klumpbeslut efter kommunalnämndens förslag. Det borde ha inneburit 
att många detaljbeslut förlädes till kommunalnämndsledamöternas 
trängre krets. Mitt intryck är också att budgeten sällan föranleder dis
kussion och att detaljfrågor av denna art blir sällsynta på kommunal
stämman.

Övergången har inte varit utan komplikationer. Österåkers kommu
nalstämma har t ex 20/10 1868 godkänt bugdetförslaget för 1869, men 
eftersom några punkter angående fattigvården orsakat diskussion har



man förbehållit sig rätten att senare ändra i budgeten. Gränsen mot kyr
kans angelägenheter var heller inte helt klar. För att stanna kvar i Öster
åker, har där orgeltramparens lön ingått i den kommunala utgiftstaten, 
och hundskatten, som det var kommunens sak att uttaxera, har anslagits 
till skolans behov (19/10 1869). I Spånga har kommunkassan skjutit till 
pengar till kyrktakets reparation (17/4 1876).

Som helhet upptogs alltså en stor del av stämmans energi under hela 
perioden i samtliga socknar av att förvalta socknens/kommunens ge
mensamma tillgångar och resurser, i form av fast och lös egendom och 
bidrag från sockenborna, och bestämma hur dessa skulle användas, inte 
minst till löner och bidrag. Lagstiftning och det lokala intresset av kon
troll passade här rätt väl samman.

Val
Sockenstämman ställdes ofta inför att välja personer till ett eller annat. 
Under rubriken ”val till lokala organ” har jag räknat alla val av ’all
männa’ förtroendemän inom socknen, såsom sexmän, nämndledamö
ter, eventuella ordningsmän och liknande. Val för speciella uppdrag gäl
lande t ex skolan, byggnader eller revision har däremot förts till respek
tive sakområde, men som nedan framgår har jag även räknat dessa se
parat.

Hur ofta man valde till lokala organ är naturligtvis avhängigt av vilka 
sådana som fanns. Det behandlas närmare nedan s 000. Här kan vi bara 
konstatera att dessa val blir vanligare i et) förutsägbar takt, från 3 % till 
10 % av stämmans verksamhet under perioden. Sexmän fanns hela ti
den och valdes med ojämna intervall - så fort någon lyckades klara sig 
ifrån detta troligen inte särskilt populära uppdrag. Kyrkoråd kom hu
vudsakligen till efter 1817 men förde en mer sporadisk tillvaro. Socken
nämndens införande 1843 innebar givetvis en viktig anledning till val; 
den fortsattes av kommunalnämnden 1862. Det var också vanligt att se
parat välja ordförande och efter 1862 vice ordförande.

Som exempel kan vi se på Österåker. 1815 och 1816 har man ett val- 
ärende vardera året; det gäller i båda fallen nya sexmän som utses på 
valborgsstämman. 1835 och 1836 gäller det också sexmän, men nu utses 
också en ny kyrkvärd. 1855/56 har det blivit fler val. På valborgsstäm
man 1855 (28/5) väljs sexmän, sockennämndsledamöter och kyrkoråds- 
ledamöter.

Också 1875/76 är valen många. På decemberstämman 30/12 1875 väl
jer man kommunalstämmoordförande, brandrotemästare, ledamot i



ägodelningsrätten och i markegångstaxeringsnämnden samt sexmän. 
Notabelt här är att den gamla sexmannainstitutionen är kvar under 
kommunens hägn. Så förefaller länge ha varit fallet. Vid periodens slut 
utsågs sexmän på kommunalstämmorna i samtliga socknar utom 
Spånga. I Tillinge fanns dock de som undrade om detta egentligen var 
en världslig angelägenhet, ty 28/12 1876 beslutade man att det var sista 
gången man valde sexmän, hädanefter fick de väljas av kyrkostämman.

Vad innebar det att bli vald? Säkert olika saker för olika uppdrag. 
Man kan föreställa sig att det var prestigefyllt att sitta i kyrkoråd eller 
sockennämnd; i alla fall hamnar gärna socknens ståndspersoner där. 
Kyrkvärdssysslan var säkert också förknippad med en viss status. Att bli 
sexmän har däremot mer varit ett rent besvär, med insamling av kom
munala medel, uppsikt över fattiga etc. Det finns dock talrika exempel 
för alla förtroendeuppdrag på personer som inte vill åta sig dem och vill 
bli av med dem så fort som möjligt.

Det har säkert upplevts som en börda att vara t ex sockennämndsle- 
damot, men en börda som följde med det att på förhand ha en viss status 
i socknen och som också i sig gav lite ytterligare prestige. Sådana förmo
danden är svåra att belägga - vi återkommer något till dessa frågor när 
de valda organens funktioner diskuteras (nedan s 72).

Vad gäller val till uppdrag utom socknen har jag räknat alla sådana 
oavsett ämne. Detta är som synes en mycket vanlig punkt på stämmans 
dagordning. Däremot har den sällan upptagit någon längre tid. Om man 
ska tro protokollen har valen i stort sett alltid varit enhälliga och därmed 
snabbt överstökade. Om diskussion någon gång utbröt gällde det i så 
fall oftast ersättning för uppdraget.

Här fanns de val som stämman enligt lag skulle utföra. Det gällde att 
utse nämndemän till häradsrätten, ledamöter i ägodelningsrätt etc. Det 
handlade också, bortsett från periodens början, om att utse fjärdings
man, egentligen inte en förtroendeman utan en tjänsteman (också stat
lig) på sockennivå. Här kan man alltså avläsa de uppdrag som lagstift
ningen lagt på stämman (ovan s 82 ff) i protokollen.

Men de flesta val gäller mer tillfälliga uppdrag, också dessa oftast på 
myndigheternas initiativ. I Skånela 1835 gällde det representant i bered- 
ningskommittén (denna beredde bevillningen inom socknen, men har 
räknats som ’utom socknen’ eftersom den behandlade statsskatten), 
ombud för möte om soldattorpen inom länet, ombud för markegångs- 
sättningen och deputerad för granskning av länets kurhusavgiftsräken- 
skaper. 1836 tillkom val av rotehållarombud för val till Kungliga Upp
lands regementes beklädnadsdirektion.



Som synes gällde det både återkommande krav på representation 
från socknen och mer tillfälliga behov. Väghållningen inom häradet, 
brounderhåll och skjutsplikt var andra typiska frågor som krävde under
handlingar mellan kronobetjäningen och sockenrepresentanter från ett 
större område.

Dessa ärenden ökar stadigt under perioden: från 10 till 28 % totalt. 
Det blir så småningom ganska vanligt att stämman sammankallas en
kom för att utse någon representant, vilket torde ha resulterat i svagt 
besökta stämmor hållna mest för syns skull. Just i Skånela har man t ex 
1876 fyra stycken ettärendesstämmor som samtliga rör val - till bevill- 
ningsberedningen. markegångstaxeringen, taxeringskommittén och 
märkligt nog ännu en gång markegångstaxeringen. Dessutom väljer 
man detta år elektorer för landstingsmannavalet och omväljer fjärdings
mannen. Ökningen och rutiniseringen är likartad i alla socknarna.

Som nämnts förekom dock också en mängd val till uppdrag inom 
socknen inom mer avgränsade områden. Vi såg ovan på de ’allmänna’ 
valen på valborgsstämman i Österåker 28/5 1855 (ovan s 61). Vid samma 
stämma väljs dessutom sockenmagasinsföreståndare, ”rovdjursdepute- 
rade” (för skottpengar), styrelse för socknens brandstodsbolag och 
några som ska sköta brandsprutan, utrustade med den ståtligt klingande 
benämningen ”Officianterne vid Socknens Brandredskap”. I Bränn
kyrka 1871 har man utsett en kommitté för en insamling till krigsoffren 
i Frankrike (!), återvalt den av uteslutande kvinnor bestående spar- 
bankskommittén och utsett gode män för granskning av förmyndarrä- 
kenskaper.

Om man räknar samman alla slags val, till allmänna och särskilda 
uppdrag och poster inom och utom socknen, blir resultatet, som fram
går av tabell 6, att dessa utgör en hastigt växande andel av stämmans 
ärenden. Vid det sista mättillfället utgör valen tom över hälften av 
ärendena på stämman.20 ’Ombudsmannasamhället’ hade sannerligen 
brett ut sig.

Det är uppenbart att de allt större kraven som lagstiftning, myndighe
ter och även omständigheternas tryck ställde på den lokala självstyrel
sen inte kunde mötas med den gamla formen av ’stormötesförvaltning’. 
Trots att stämman behöll en stark ställning, i lagstiftning som i verklig
heten, kom ändå en allt större del av verksamheten att överlåtas på 
valda ombud. I Spånga har man 1/2 1863 beslutat att låta kommunal
nämnden utse sockenombud om inte en kommunalstämma inträffade 
lägligt. Den indirekta självstyrelsen, med dess möjlighet till elitisering, 
bredde ut sig. Det blir anledning att återkomma till dessa frågor i sam-



Tabell 6. Ärenden på sockenstämmorna som innebar val av förtroende
män, representanter etc, fördelade på socknar och undersökningsperio
der

socken 1815/16 1835/36 1855/56 1875/76 summa procent 
av samtliga 
ärenden

Br 6 6 19 31 62 37,1
Sk 8 10 23 19 60 33,1
Sp 6 12 27 26 71 38,8
Ti 14 13 34 26 87 29,4
Tu 5 11 22 25 63 28,1
Ös 10 19 38 29 96 32,5

summa 49 71 163 156 439
procent 
av samt
liga
ärenden 16,5 10.4 39,4 54,4 32,6

Källor: se tabell 3. 

Anmärkningar: se tabell 3.

band med de valda organens ställning och deltagandet i sockensjälvsty
relsen (nedan s 68 ff och 78 ff).

Diverse ärenden
Ytterligare ett ärende där stämman var ålagd verksamhet av de statliga 
myndigheterna var granskningen av olika skattelängder. Detta har också 
utförts. Här är det emellertid intressant att så skett i betydligt större ut
sträckning under den senare hälften av perioden. Trots lagarnas bestäm
melser (ovan s 32) har man inte alltid haft uppe sådana ärenden i alla 
socknarna, som framgår av tabell 3.

Kanske är detta ett tecken på att man skött vissa rutinärenden utan 
att anteckna dem i protokollet, kanske att man handlagt dessa ärenden 
på ett ännu mer informellt sätt. Det ökade antalet under senare delen 
av perioden är då ytterligare ett belägg på att arbetet blir mer formalise
rai, även om det fortfarande inte slår igenom i alla socknarna.

Längdgranskningen svarar ändå totalt för 4 % av de undersökta ären
dena. Övriga ’smågrupper’ når inte upp i den siffran. Kategorier med 
under 1 % av ärendena totalt har jag fört till ”övrigt”.



Hälsovården, som vi sett en kommunal angelägenhet enligt lag (ovan 
s 35), tillhörde inte de mest frekventa ärendena. Förutom tillfälliga åt
gärder vid koleraepidemier, då sundhetsnämnder tillsattes efter order 
från myndigheterna, handlade det mest om barnmorskor. Skulle man 
anta barnmorska, i så fall tillsammans med någon annan församling? 
Även vaccinationen, ofta skött av klockaren, kunde behöva diskuteras. 
Det kunde också hända att man behandlade bidrag åt medellösa perso
ner för vård vid t ex kurhus eller hälsobrunn. När dessa frågor orsakade 
diskussioner gällde dessa uteslutande kostnaderna.

Socknarnas kontroll med sockenhantverkare var, som vi sett, ultima
tiv till 1846 (ovan s 34); därefter fick varje socken själv bestämma vilka 
och hur många hantverkare de ville ha, tills kontrollen helt upphörde 
1864. Dessa lagens bestämmelser följdes också, som vi ser av siffrorna. 
Det är i viss mån en fråga om tolkning om socknarna skulle anse det 
behövligt att behandla dessa frågor på sockenstämmorna efter 1846; de 
tycks också relativt snabbt ha slutat med det och jag har inte hittat något 
senare belägg än 1855 på att så skett (jag kan ha förbisett något men 
tendensen är klar nog). Näringarnas avreglering accepterades tydligen 
av dessa sockenstämmor.

Skottpenningsärendena uppvisar en oväntad kurva. Från inga 1815/16 
stiger de till en i de flesta socknar icke föraktlig andel 1855/56 (totalt 5,5 
% eller lika mycket som skolärendena) för att så kraftigt gå tillbaka. 
Efter 1864 behövde ju inte stämman befatta sig med detta intygsutfär- 
dande, men från 1808 till 1864 gällde samma bestämmelser om skott
pengar. Det kan knappast vara variationen i antalet rovdjur som förkla
rar detta, kanske snarare ett ökat vapeninnehav hos allmogen?

Brandskyddet blev uppenbarligen mer aktuellt under perioden, sär
skilt dess senare hälft. Det handlar dels om ingående i lokala och regio
nala brandstodssällskap och val av företroendemän till dessa, dels om 
åtgärder för brandskydd inom socknen, utseende av brandrotemästare, 
anskaffning av sprutor och andra redskap, både för kyrkan och för ge
mensamt bruk. Man kan kanske säga att denna omsorg speglar den fasta 
egendomens allt större värde i ett samhälle med fortskridande mark- 
nadsbildning.

Hörde kyrkotukten till sockenstämmans ansvarsområde? Före 1817 
var det uppenbarligen så, men 1817 tillkom ju obligatoriska kyrkoråd 
bl a för sådana frågor. Det gällde här frågor som ordning och uppför
ande, inte minst i moralisk mening. Oenighet mellan makar eller mellan 
barn och föräldrar är typiska frågor, liksom sabbatsbrott eller oordning 
i kyrkan.



Sådana frågor varierade som synes mycket mellan socknarna, men 
var vanligare före 1817 och försvann helt efter kommunalreformen 
1862. De många kyrkotuktsärendena 1815 beror dock på att prästen i 
Tillinge på valborgsstämman 1816 (19/5) har gjort en riktig discipline
ringsoffensiv. En bondson har visat dålig kristendomskunskap och väg
rat komma till husförhör; en sexman beordras hämta honom. En ung 
bonde och hans mor super; det beslutas att en allvarlig förmaning ska 
tilldelas dem av ’socknens äldste’ (kyrkorådet?). En sexman som setts 
berusad en söndag får en tillsägelse. En statdräng från grannsocknen 
som fuskar som veterinär har bedrivit denna näring på helgdagar; han 
ska nekas inflyttning i Tillinge. Slutligen behandlas ett sabbatsbrott med 
fylleri och slagsmål.

Denna typ av ärenden är alltså sällsynta på stämman. Det sista här 
registrerade ärendet härrör från Turinge 8/6 1856, där pastor frågar om 
något finns att anmärka angående sedligheten inom församlingen och 
stämman försäkrar att så inte är fallet. Det förefaller alltså som om 
denna typ av ”sockenrättvisa” upplöses senast kring 1800-talets mitt, 
som Jan Sundin tidigare konstaterat.21 Vi måste dock reservera oss mot 
att kyrkorådet kan ha behandlat sådana frågor utan att det syns på 
stämman.

Idén om att socknen kunde fungera som ett rättskipningsorgan i 
mindre tvister, som inte skulle behöva gå till de ’riktiga' domstolarna, 
var dock inte helt passé. I Turinge 1844 (9/6) och i Österåker så sent som 
1861 (26/5) beslutas att sockennämnden ska fungera som ”förliknings- 
domstol” inom socknen. I Österåker heter det att syftet är att socken
borna ska kunna spara pengar genom att slippa gå till vanlig domstol. 1 
Turinge beslutar man att om ena parten begär att saken ska skjutas till 
förlikningsdomstolen är den andra parten skyldig att gå med på detta.

Tyvärr har vi inga vittnesbörder om i vilken grad sockennämnderna 
verkligen kom att fungera som förlikningsdomstolar. Därmed vet vi hel
ler inte om det rörde sig om den gamla kyrkotukten i nya kläder eller, 
vilket förefaller troligt, mer av ekonomiska småtvister som man ville 
slippa gå till häradsrätten med.

De ovan behandlade ärendestyperna utgör närmast exempel på hur 
många olikartade frågor som kunde komma upp på stämman. Det gäller 
givetvis också om de frågor jag klassificerat under den inte särskilt upp
lysande rubriken övrigt. Här hade jag ursprungligen några speciella äm- 
nestyper, som kontrollen av krogar inom socknen, men då dessa inte 
kom upp i ens 1 % av det totala antalet ärenden fann jag det inte motive
rat att särbehandla dem. Jag vågar påstå att det inte i kategorin ”övrigt”



ligger dold någon speciell ärendestyp som var av stor vikt i sockensjälv
styrelsen även om den inte kvantitativt låter sig avläsas som sådan.

Däremot är det tankeväckande att denna diversekategori är i sig så 
stor. Under hela perioden utgör den 10-20 % av ärendena i alla socknar 
utom Spånga (6,6 %). Lite av varje kunde dyka upp på sockenstäm
man.

Som redan nämnts handlar en del ärenden om kontroll av krogrörel
ser i socknen. Betecknande nog hittar man dessa bara i Brännkyrka 
(framför allt där) och i Spånga, alltså nära Stockholm, och i Turinge, 
med den växande tätorten Nykvarn. Något annat som behövde kontrol
leras var djuren. Tillsyn med oringade svin som bökar upp såväl vägar 
som - ännu värre - kyrkogården figurerar, likaså hundar som tydligen 
under 1800-talet hade en svårbemästrad lust att ta sig in i kyrkan under 
gudstjänsten.22 Härom heter det i Spånga 2/7 1848:

”Yttrade de närvarande Ledamöterne sitt stora missnöje der öfwer 
att åtskillige Kyrkogångare medhade hundar till Kyrkan, deraf Guds- 
tjensten stördes och andakten oroades; hwadan beslöts att ... pålysning 
skulle göras med wänlig anmaning till hwar och en att icke till kyrkan 
och ännu mindre in uti kyrkan medtaga hundkreatur”.

En liten grupp ärenden skulle man kunna kalla administrativa; nyin
delning i rotar, eventuellt bidrag till ordförandens skrivmateriel, påmin
nelse om att pastor ska lämna inkomna nya nummer av SFS till ordfö
randen och annat.

En del nödhjälpsåtgärder döljs också här, då sådana som gäller åtgär
der utanför den reguljära fattigvården. Insamlingen till de krigsdrab- 
bade i Frankrike under tysk-franska kriget har redan nämnts. Ett blyg
sammare exempel är Turinge sockenstämmas beslut 17/5 1835 att sex- 
männen ska samla in frivilliga gåvor till bonden Jonas Henriksson i El- 
gebolsta som förlorat en häst och en ko. Dylika insamlingar till bönder 
eller torpare som råkat illa ut, t ex genom brand, förekom på flera stäl
len.

Annars finns här de mest olikartade ingredienser sammanbakade: I 
Tillinge 24/10 1841 upplästes ett brev från en bagare Stenberg i Borås 
med ett erbjudande att församlingen mot 10 rd Banco fick del av ”ett af 
honom upfunnet och af trovärdige vittnen bestyrkt och godkändt sätt 
att af skämd och grodd säd baka ett godt bröd”. Församlingen ”befa
rade, att denna nya bakningsmethod ... icke vore bättre än den gamla, 
och att ett möjligt svek att komma åt pengar låge härunder”, speciellt 
som någon rekommendation från hushållningssällskapet inte följde, så 
man tackade nej. Samma öde rönte bagare Stenberg i några andra av



våra församlingar, som också drabbats av hans direktreklam.
Man kan också notera en insamling till skarpskytterörelsen i Öster

åker 1864 (19/12), en större fråga som ett sjösänkningsprojekt i Bränn
kyrka 1868 (6/10) eller ett beslut, åter i Österåker, att inrätta en ”kom
munalhandel” för de mindre bemedlade (16/2 1867). Ett ärende som 
står ensamt i sin art är när ordförande/pastor har med som särskild 
punkt i Österåkers sockenstämmoprotokoll 26/5 1855 att han nedkallat 
Guds välsignelse över stämman.

Detta att en så stor del av ärendena inte naturligen låter sig mfångas 
i en större grupp är ett gott tecken på att socken- och kommunalstäm
morna, även om mycket gick efter vana och rutin, aldrig blev helt förut
sägbara. De kunde användas för de mest olika saker, av myndigheter 
och ståndspersoner såväl som av allmoge.

De valda organen
I studien av Brännkyrka och Tillinge på 1840-talet konstaterade jag att 
såväl sockennämnd som kyrkoråd var organ som inte gjorde mycket vä
sen av sig; ”sockensjälvstyrelsens tyngdpunkt utgjordes uppenbarligen 
av stämman”.23 Hur ser detta ut betraktat vidare i tid och rum?

Kyrkorådet tycks ha fungerat ryckigt. Sådant kan ha funnits tidigare, 
men tillkommer i regel åtminstone på nytt efter förordningen 1817. I 
Österåker väljer man dock ett kyrkoråd redan 1815 (14/5). I de övriga 
socknarna kommer det till åren 1817 till 1823. Sedan förekommer nya 
val lite då och då med mycket ojämna mellanrum. I Spånga väljs ett 
sådant t ex 3/8 1817 med hänvisning till förordningen samma år. Härnäst 
något dyker upp om kyrkorådet är 3/5 1835, då det heter att man måste 
välja ett nytt eftersom alla ledamöter av det gamla antingen är bortflyt
tade eller döda. Det antyder onekligen att rådets aktivitetsnivå åtmin 
stone på senare år inte varit så hög. Samma motivering ges till nyval i 
Tillinge 23/11 1843.

Även om det enstaka gånger förekommer initiativ från kyrkorådet på 
stämman, särskilt åren närmast efter att man valt ett sådant, är helhets
intrycket att kyrkorådet inte utgjorde någon livaktig del i sockensjälv
styrelsen eller den lokala verkligheten över huvud taget i de här under
sökta socknarna.24 Det har i varje fall inte fungerat som ett verkstäl
lande organ åt sockenstämman. Möjligen kunde det komma att spela 
den rollen åt kyrkostämman efter 1862, men den frågan faller utanför 
undersökningens ram.



Socknens verkställare före 1843 har uppenbarligen varit pastor, kyrk
värdarna och sexmännen. Pastor och kyrkvärdarna har tillsammans haft 
hand om fattigvård och pengar; sexmännen har fått göra mycket av 
grovjobbet med att samla in avgifter, hålla uppsikt över fattighjonen etc. 
I Turinge 29/11 1835 heter det att ”Socknens fattigvård” har kallat till 
sockenstämma; det avser förmodligen pastor och kyrkvärdarna.

Tillfälliga kommittéer tillsattes som nämnts ibland för vissa uppdrag, 
som när det i Brännkyrka 1/2 1835 ges i uppdrag åt pastor, kyrkvärdarna 
och en löjtnant Ahlström att undersöka om sakristian kan stöldsäkras. 
Det är dock bara den redan nämnda byggnadskommittén i Tillinge som 
blir av mer permanent art. Till de tillfälliga inrättningarna får också räk
nas de sundhetsnämnder som på myndigheternas order tillsattes i sam
band med koleraepidemin i början av 1830-talet.

När sockennämnden inrättas 1843 innebär den alltså något radikalt 
nytt. Socknen ska ha ett permanent, verkställande organ. Både genom 
detta, och genom den samtidiga reformeringen av rösträtten, har Torkel 
Jansson framhävt reformen 1843 som minst lika epokgörande i den 
kommunala lagstiftningens utveckling som kommunalförordningarna 
1862.25 Vad gäller den lokala verkligheten har jag själv i studien av 
Brännkyrka och Tillinge dock förmodat att att sockennämnden först 
kom att fungera i och med att den 1847 fick hand om fattigvården.26 Un
der perioden 1843-1846 finns i varje fall varken protokoll från nämnden 
bevarade eller några nämnvärda livstecken från den i sockenstämmor
nas protokoll. Hur ser det ut i det större materialet?

Detta att så få protokoll är bevarade från nämnden gör det givetvis 
svårare att studera den. Tydligen har stämmoprotokollen haft en annan 
’status’, här hade man ju också en lång tradition av prästens vårdande 
av socknens handlingar att vidareföra. Kanske har nämndens hand
lingar mer setts som ordförandens arbetspapper. Faktum är att socken
nämndernas protokoll endast finns för Tillinge och Skånela. Kommu
nalnämndernas saknas helt för Spånga, före 1883 för Österåker och är 
endast sporadiskt bevarade för Turinge. Eftersom min utkikspunkt 
ändå är stämman, och nämndens aktivitet på ett eller annat sätt måste 
ha märkts på stämman om den varit viktig, är undersökningen ändå ge
nomförbar.

Om sockennämnden före 1847 alltså var en skeninrättning i Bränn
kyrka och Tillinge, hur var det i de övriga socknarna? Skånela och Ös
teråker uppvisar samma bild: sockennämnder väljs men tycks inte fylla 
någon funktion före 1847. I Turinge har däremot, som ovan nämnts, 
sockennämnden 1844 fått uppdraget att vara ”förlikningsdomstol” för



socknen. Här omtalas också sockennämnden några gånger på stämman. 
2/11 1845 drar pastor upp behovet att reparera några hus på prästgår
den; efter någon diskussion hänskjuts frågan till sockennämndens be
redning.

24/5 1846 har turingestämman beslutat inrätta en fattigvårdsdirek- 
tion, och till denna utsett sockennämnden, pastor och kyrkvärdarna. 
Den gamla ’sockenstyrelsen’ och den nya har här ingått union. Socken
nämnden tycks alltså ha fyllt en viss plats i Turinge, i alla fall har man 
försökt se till att den fick något att syssla med.

Också i Spånga finns några spår av aktivitet från nämndens sida före 
1847. Stämman remitterar en gång ett ärende till nämnden och det kom
mer också en skrivelse från nämnden om fattigvården (14/9 1845; 23/8 
1846). Man måste dock sammanfattande säga att nämndens tillkomst 
ingenstans ger utslag i att ärendenas behandling på stämman förändras. 
Nämnden blir inte ett regelbundet beredande och verkställande organ, 
ingen ’styrelse’ i parlamentariskt förhållande till uppdragsgiva
ren/stämman.27 Reformen 1843 var inte epokgörande i den lokala verk
ligheten.

A andra sidan hade, som vi sett, sockenstämman troligen aldrig varit 
så belamrad med arbete som vid tiden för nämndens tillkomst. Det 
borde ha funnits goda förutsättningar för en avlastning av ’stormötesför- 
valtningen’. Detta är också vad som på sikt sker. Fattigvårdslagen 1847 
gav en viktig stöt i denna riktning, men exemplet från Turinge 1846 visar 
att man även lokalt kunnat agera utifrån detta behov före lagstift
ningen - och ett exempel från Österåker att man också kunde fortsätta 
som förut ett tag, trots lagstiftningen.

Vi har ovan konstaterat hur antalet fattigvårdsärenden på stämman i 
Österåker fortfor att vara högt (ovan s 54). 21/11 1847 har man där be
slutat att pastor och kyrkvärdarna ska ingå i nämnden och ha hand om 
fattigvården. Man fortsätter alltså i praktiken som tidigare. Pastor har 
försökt bli kvitt fattigvården och lägga över den på nämnden men stäm
man har 20/5 1849 vägrat gå med på detta. Först 1852 tycks man ha bör
jat handlägga fattigvårdsärenden enligt förordingens intentioner (25/5 
1851, 23/5 1852); 9/1 1853 läggs tillsynen över frän sexmännen till sock- 
ennämndsledamöterna för respektive rotar.

Vi har redan nämnt hur sockenstämman i Tillinge 1849 visar ifrån sig 
ett enskilt fattigvårdsärende med motivering att det ’tillhör’ fattigvårds- 
styrelsen. I Skånela heter det 31/5 1852 inte att man väljer 
sockennämndsordförande utan ordförande i ”fattigvården”. De beva
rade protokollen från Tillinge visar att sockennämnden nästan uteslu-



tande sysslade med fattigvårdsärenden; de dominerar också i kommu
nalnämnden efter 1862.28 Bilden är likartad i Skånela, där protokollen 
under 1850-talet tenderar att bli endast listor över understödstagare.29 
Detta är bakgrunden till den ovan konstaterade successiva minskningen 
av fattigvårdsärendena på stämmorna.

Sammanfattningsvis betydde inte sockenstämmoförordningen 1843 
så mycket, medan däremot fattigvårdslagstiftningen 1847 blev avgö
rande för sockennämndens förverkligande. Bilden är likartad i en rad 
andra socknar.30

Efter 1862 får kommunalnämnden en något bredare roll. Utifrån de 
något sporadiskt bevarade protokollen förefaller det dock som om fat
tigvårdsärendena har dominerat starkt, även om den övergripande pla
neringen i form av årligt upprättande av inkomst- och utgiftstat också 
blir ett stående inslag. 1 Brännkyrka samlades t ex kommunalnämnden 
fyra gånger under 1872 (mot fem för stämman).31 Man behandlade tio 
ärenden, varav hälften rörde kommunens finanser. Så långt kan detta 
exempel stå som representativt.

Avvikande i Brännkyrka är emellertid att fattigvårdsärendena saknas 
i nämnden detta år. Förklaringen till detta förvånande faktum är att man 
här haft ett speciellt arrangemang. Det framgår att komminister Rolén 
alltsedan 1863 har haft ansvaret för fattigvården (liksom under 1850-ta- 
let; jfr nedan s 73). 1867 orkade han inte med det längre. Då tillsatte 
man en nämnd om tre ledamöter för detta ändamål. Den fick 17/3 1868 
en mycket kortfattad instruktion (7 rader) där den uppmanas att iaktta 
största möjliga sparsamhet med kommunens medel och underställa 
kommunalnämnden frågor om större reparationer eller förändringar. 
Här har man alltså på eget bevåg ytterligare formaliserat och elitiserat 
kommunalförvaltningen.

Som helhet sker alltså en långsam utveckling mot att nämnden får 
mer att göra och att stämman avlastas. De konkreta fattigvårdsärendena 
blir, som vi sett, sällsyntare på stämman. Ett allmänt intryck är att stäm
morna efter 1862 tenderar att bli allt mer rutinartade, vilket måste tol
kas som att allt mer sköts av nämnden (eller kanske rentav en informell 
inre krets där, som med fattigvården i Brännkyrka).

Vilka valdes till de valda organen? När sockennämnder tillsattes 
1843/44 blev det för första gången möjligt att betro någon annan än pas
tor med en framträdande position i den lokala självstyrelsen. Den möj
ligheten togs i alla de undersökta socknarna. Överallt valdes någon icke
prästman till ordförande. 1 samtliga socknar valdes ståndspersoner, i re
gel godsägare, i Skånela dock bokhållaren på ett gods.



Detta ska nog inte ses som misstro mot prästerna. Många präster var 
tvärtom missnöjda med att det kommunala arbetet tog så mycket tid och 
var säkert bara glada att slippa. När prästen föll bort har det tydligen 
varit naturligt att välja efter gamla auktoritetsmönster. Det intressanta 
är att detta mönster bryts under slutet av 1840- och 1850-talet. Det är 
bara i Turinge man i fortsättningen uteslutande väljer världsliga stånds
personer till sockennämndsordförande.

I Skånela (där man ju först valt en godsbokhållare) blir det i fortsätt
ningen en rad av rusthållare, hemmansägare, kyrkvärdar och f d nämn
demän. I Tillinge är mönstret likartat, ”bonde” och så småningom 
”hemmansägare” är titeln på de ofta växlande ordförandena. I Öster
åker är det en blandad kompott av hemmansägare och patroner men 
också pastor och komministern. Även i det bondelösa Brännkyrka bryts 
godsägarnas dominans på 1850-talet av komministern. T o m i Spånga 
efterträds en godsägare 1860 av organisten.

Detta mönster kan troligen tolkas som ytterligare ett utslag av att 
sockennämnden från 1847 fick en hel del arbete. Det var inte längre en 
honorärspost att vara dess ordförande. Ståndspersonerna blev mindre 
intresserade; i deras egenskap av i regel stora bidragsgivare till fattigvår
den skulle de nog ändå kunna öva inflytande. Ordföranden och de öv
riga ledamöterna måste givetvis åtnjuta förtroende för allmän redlighet 
men de behövde inte längre hämtas från den statusmässiga toppen.

1862 ändras bilden något. Nu skulle fyra poster besättas: ordförande 
och vice ordförande i kommunalstämman respektive kommunalnämn
den. Här försökte typiskt nog tre socknar rationalisera genom att ut
nämna samma uppsättning till båda; bara två av dem (Brännkyrka och 
Skånela) fortsatte med detta en längre tid. Här kan vi bevittna stånds
personernas/godsägarnas återkomst. I samtliga socknar utom Tillinge 
hämtas tre eller fyra av de nya funktionärerna från denna grupp. 1 Til
linge blir det pastor som blir ordförande i båda organen.

Sedan blir bilden åter mera blandad, men det är återigen bara i Til
linge som man kan tala om en ren bondedominans. Det blir dock allt 
svårare att dra enkla gränslinjer; själva ordet ’ståndsperson' börjar ju 
bli föråldrat mot periodens slut, det är svårare att se gränsen mellan 
storbönder och godsägare och personers titlar anges över huvud taget 
inte lika ofta som tidigare. Det är bara i godssocknen Brännkyrka som 
bilden är entydig: här sitter Axel Odelberg, ägare till det riksbekanta 
mönstergodset Enskede, kvar tills han 1872 drar sig tillbaka och av
tackas av den efterträdande godsägaren ”för den nit, den ordning och 
den humanitét hvarmed [Odelberg] städse ledt Kommunens angelägen



heter samt för den osparda möda han alltid haft för Kommunens väl” 
(30/12).

Det är alltså uppenbart att prästerskapet i församlingarna inte auto
matiskt fortsatt sin ’civilkommunala’ verksamhet (det är också sällsynt 
att de blir ledamöter i nämnden). Men det var heller inte lätt att få andra 
att åta sig arbetet. Som nämnts är byten på ordförandeposten mycket 
vanliga. På de 20 åren mellan 1843 års förordning och 1862 års kommu
nalreform har man t ex i såväl Tillinge som Skånela och Österåker av
verkat åtta personer som ordförande.

Ofta antecknas att ordföranden har velat avgå men övertalats att 
stanna kvar. Komminister Rolén i Brännkyrka, vald 1850, ville 6/6 1852 
avgå men fick inte, övertalades 12/12 1854 att vara kvar tills man på stat 
anställt en ”ombudsman” för fattigvården och blev 1855 kvar som ordfö
rande för just fattigvårdsärenden medan den ovannämnde Axel Odel- 
berg blev ordförande för övriga ärenden.

På flera håll försökte man med sådana lösningar som inte var i lag 
påbjudna. I Skånela hade man 25/5 1856 besvär med att få arrendator 
Gustaf Hallgren på Sälna säteri att stanna kvar som ordförande, men 
han gick med på att göra det mot att han fick ett årligt arvode på dryga 
13 riksdaler ur magasinkassan. 19/5 1861 utsåg man organist Johan San
din till ’ständig’ ordförande i sockennämnden mot en årlig avgift från 
mantalsägarna i socknen.

Här har man uppenbarligen gått över från ett i viss mån statusfyllt 
förtroendeuppdrag till en blygsam byråkratisering med en fast anställd 
tjänsteman. Visserligen tog baron Erik Boije på Hargs säteri över de 
båda ordförandeklubborna med kommunalreformen 1862, men han ut
rustades med ett avlönat skriv- och räknebiträde som troligen var just 
organist Sandin. 19/4 1868 heter det nämligen att både ordföranden och 
vice ordföranden kommer att vara borta från socknen för en tid. Under 
denna tid ska Sandin förvalta socknens angelägenheter och alla kan 
vända sig till honom i ”kommunalärenden” i hans hem efter klockan sex 
på eftermiddagen.

Ytterligare ett valt organ var kommunalfullmäktige. Ett sådant repre
sentantskap kunde enligt 1862 års förordning inrättas och ta till vara en 
hel del av det som annars skulle behandlas på stämman om mer än hälf
ten av hela röstetalet i stämman så beslutade. Det är typiskt för den 
svenska traditionen av lokal självstyrelse, jämfört t ex med våra västra 
grannländer, att en sådan fullmäktigeinstitution inte gjordes 
obligatorisk.32 Det har också antagits att den fick svag genomslagskraft 
i Sverige; enligt Sven Ulric Palme ”skulle det dröja omkring två mans



åldrar, innan fullmäktigeinstitutionen på allvar slog igenom på den 
svenska landsbygden”.32 Jag förmodade ovan att vi inte skulle möta 
några fullmäktige i våra kommuner.

Det gör vi emellertid. I Österåker har man när man 26/10 1862 samla
des för att genomföra de nya kommunalförordningarna beslutat att 
också införa kommunalfullmäktige. Beslutet drivs igenom med 60 
17/120 röster av 84 7/8 (man har alltså röstat efter mantal). Det står inte 
varför man fattat detta beslut, men rösterna kommer från säteriet Mar- 
garetelund, en del gårdar och prosten med komministern. För präster
skap och godsägare vore det kanske bättre med en hanterlig liten för
samling. A andra sidan utses hela 32 ledamöter till fullmäktige.

Man kan undra vad de egentligen höll på med i Österåker. Av de vis
serligen mycket osäkra beläggen att döma har troligen 32 deltagare varit 
mycket för en stämma (nedan s 80), men här vill man ha så många i 
fullmäktige. Ännu underligare blir det när man noterar att några proto
koll från fullmäktige inte finns bevarade och ingenting i kommunalstäm- 
moprotokollen antyder någon aktivitet från fullmäktiges sida. Man har 
sedan fortsatt välja representanter till fullmäktige -tom hållit fyllnads
val när någon fallit bort (24/4 1864). 30/12 1875 har någon föreslagit att 
man skulle avskaffa kommunalfullmäktige, men detta förslag avslogs 
utan votering.

Det är inte lätt att tolka detta händelseförlopp. En möjlighet är att 
fullmäktiges sammanträden har protokollförts som stämmosammanträ- 
den - alltså att man i praktiken inte gjort någon skillnad utan bara med 
fullmäktigevalet försäkrat sig om ett visst deltagande på stämman. Det 
förefaller i så fall märkligt när man i övrigt använder korrekta termer 
och tycks ha klart för sig hur lagstiftningen fungerar. Kan fullmäktigele
damöterna fungerat som ordningsmän e dyl i vissa distrikt? Eller har det 
setts som honoräruppdrag?

Det är i alla fall säkert att förekomsten - åtministone på papperet - av 
kommunalfullmäktige inte gav någon särprägel åt det kommunala livet i 
Österåker jämfört med de andra kommunerna. Det går att hålla fast vid 
uppfattningen att kommunalfullmäktige normalt inte blev ett verksamt 
inslag i den landskommunala verksamheten under årtiondena närmast 
efter 1862. En fungerande mindre krets hade man fått i nämnden, me
dan stämman var djupt förankrad i den traditionella politiska kulturen.

Fördelningen av övriga uppdrag för socknen har inte special- 
studerats,34 men det är här viktigt att skilja mellan olika sorters upp
drag. En del har förutsatt en viss position; t ex skulle representanter 
både för allmogen och ståndspersonerna väljas till markegångssättning



och taxering, och som kyrkvärdar har uppenbarligen bara bönder varit 
tänkbara. Sexmännen har normalt varit bönder, inte ståndspersoner.

För uppdrag utanför socknen krävdes naturligtvis en viss position för 
att man över huvud taget skulle ha tid att avvara sin egen arbetskraft 
någon eller några dagar; detsamma kan ha gällt t ex ordförandeposten 
i sockennämnden. För Råby och Lids socknar har Allan Malm visat att 
samtliga valda ombud under fem studerade år kom från gårdar där det 
fanns drängar, vuxna söner eller åtminstone en måg.35

Vissa uppgifter har varit statustyngda och arbetstyngda, en del troli
gen mest det senare. Vi har redan sett hur sockennämndsordförande- 
skapet övergått frän det förra till det senare. Sexmansskapet har troli
gen upplevts som ett roterande besvär. Kyrkvärd var nog en vördnads
bjudande titel. Man försöker ibland komma undan val, men att fler kan
didater kämpade om sockenmännens gunst förekommer i försvinnande 
få fall.

I ett fall som Brännkyrka, som avvek så mycket från landsbygdens 
vanliga sociala struktur, tvingades man till andra lösningar. Det var här 
t ex vanligt att sexmansskapet utdelades till de gods som utgjorde ro- 
tarna, så fick godsägaren, arrendatorn eller förvaltaren sedan bland 
godsets underlydande utse någon som skötte arbetet. Kyrkvärdskapet 
fick också ibland vila på torpare. I brist på bönder kunde man inte sända 
någon av allmogen till sådana förrättningar där ståndsrepresentation 
krävdes.

Efter denna undersökning vill jag hålla fast vid omdömet att stämman 
utgjorde den lokala självstyrelsens tyngdpunkt. Reformen 1843 innebar 
här ingen nämnvärd förändring. Fattigvårdslagen 1847 betydde däremot 
en större förändring. Sockennämnden fick hädanefter en allt viktigare 
roll som beredande och verkställande organ. Kommunalreformen 1862 
kom att förstärka denna tendens. Vi återkommer emmellertid till dessa 
frågor i samband med en diskussion om närvaro och deltagande på 
stämman.

Sammanfattning
Om man ser till hur ofta stämma hölls, hur många ärenden som behand
lades och vad dessa ärenden handlade om finns det all anledning att be
teckna stämman som ett viktigt inslag i den lokala politiska kulturen. 
Stämmor hölls ofta nog för att ha varit stående och bekanta inslag i det 
lokala offentliga livet. Valborgssockenstämman och efter 1862 kommu
nalstämman i december har varit återkommande begivenheter med fast



ritual som har markerat ’det kommunala årets gång’ i bygden.
En jämförelse av stämmornas aktiviteter med lagstiftningen är svår 

att göra generell. Ibland är det uppenbart att lagstiftningen inte varit 
särskilt aktuell för stämman, ibland måste en del saker ha skötts på ett 
informellt sätt. Stora och små avvikelser förekommer i många olika 
sammanhang. Ändå kan man knappast tvivla på att lagstiftningen sågs 
som legitim; det är ändå den som accepteras som ramen för verksamhe
ten. Det rör sig om ett samspel mellan lokala intressen och denna ram. 
Ville man det kunde man gott fortsätta med det gamla sättet att hand
lägga fattigvården långt efter 1847. Det intressanta är emellertid att 
socknarna under perioden alltmer närmar sig varandra och lagstift
ningen.

Detta att 1870-talets kommuner i högre grad liknar varandra och la
garnas ’idealkommun' visar att den nationella integrationsaspekt som 
ligger i lagstiftningen (ovan s 40) också fick genomslag. Den bonde eller 
godsägare som 1876 flyttade från en socken till en annan kunde vara lite 
säkrare på att hans erfarenheter var relevanta när han första gången tog 
plats på kommunalstämman än vad hans motsvarighet 1815 skulle ha 
varit på en sockenstämma.

På stämman sysslade man med en stor mängd olika saker. Ingen en
skild typ av frågor, t ex fattigvården, dominerade över andra. Vissa frå
gor har säkert upplevts som viktigare än andra. Där har naturligtvis fat
tigvården, som en dyr och ständigt pågående aktivitet, vägt tungt. Men 
även en mängd ’småfrågor’ har haft konsekvenser. Även när man sänt 
ett ombud för ett häradsmöte angående ombyggnad av en bro eller för
ändring av skjutsens organisation har detta kunnat få påtagliga följder 
för många sockenbor i form av nya eller ändrade pålagor. Också de 
många ärenden som initierats av myndigheterna och inte av socken
borna själva har varit betydelsefulla.

De valda organen, framför allt socken-/kommunalnämnden, fick med 
tiden ökad betydelse som ett beredande, verkställande och självständigt 
handlande organ. Val till olika förtroendeuppdrag och poster blev ett 
allt vanligare inslag på stämman. Långsamt fick den indirekta självsty
relsen en större betydelse. Men det förtjänar att understrykas hur lång
samt detta gick. Vid periodens slut träffas stämmorna inte lika ofta som 
vid dess mitt, variationerna mellan socknarna är mindre, kommunal
nämnden har en större roll. Men fortfarande kunde rutinen brytas, en 
komplicerad fråga som krävde långa diskussioner kunde komma upp på 
stämman och man kunde välja en lösning som lagstiftaren inte hade 
föreställt sig.



Av framställningen hittills kanske man kan få intrycket att socken
stämmorna var idylliska tillställningar: alla sockenborna samlades för 
att dryfta gemensamma viktiga angelägenheter. Det är emellertid inte 
meningen. Att frågorna var av betydelse betyder inte att de behöver ha 
upplevts som angelägna av alla. Alla fick vara med och betala till barn
morskan men uppenbarligen tyckte inte alla att hon behövdes. Alla 
sockenbor har inte fått plats i sockenstugan. Dessutom har givetvis bara 
en snävt urval av frågor som varit viktiga för människorna i socknen 
också behandlats på stämman (frågor om krig och fred eller väderleken 
hade sockenstämman föga att säga om, för att ta extrema exempel). Inte 
heller var socknarna så inbördes lika som det kanske kan verka. Det 
framgår klarare när vi i nästa kapitel ska se på deltagande och konflikt
lösning på stämman.



4. Vilka bestämde - och hur?

Om den lokala självstyrelsen sålunda spelade en stor roll i lokalsamhäl
lets vardag måste det vara viktigt att fråga sig vilka grupper som bar upp 
den och hur beslut inom den fattades. I detta kapitel ska vi först se på 
närvaro och deltagande på stämman, sedan på hur man fattade beslut 
och löste konflikter där och till sist ställa frågan vilka konflikter som inte 
kom till stämman.

Possessionaterna och skatteallmogen - deltagande på 
stämman
Vilka var med på sockenstämman? Var självstyrelsen utövad av breda 
grupper i lokalsamhället eller av en lokal elit? Skedde en elitisering un
der perioden? Vilken roll spelade lagens bestämmelser om deltagande
rätt? Kanske närvaron på stämmorna var stor men deltaganden i be
slutsfattandet mindre?

Det är dessvärre omöjligt att med säkerhet besvara sådana frågor ef
tersom närvaron sällan antecknats i protokollen och dessa också sällan 
redovisar deltagarna i diskussionerna. I vissa fall finns dock dessa upp
gifter med.

Från 1844 har man antecknat närvaro i Brännkyrka; i Österåker har 
ofta så skett under de första två tredjedelarna av perioden; i Turinge 
några enstaka gånger, främst vid valborgsstämmor; i Skånela sporadiskt 
efter 1862. För Spånga och Tillinge har vi bara indirekta uppgifter.

Även när närvaron har antecknats ska uppgifterna troligen inte tas 
alltför bokstavligt. Det är uppenbarligen bara ’de som räknades’ som 
antecknats som närvarande. På valborgsstämman i Österåker 23/5 1836 
räknas upp fem betitlade personer med major von Bahr i spetsen, ett 
antal nuvarande och f d nämndemän, två gästgivare och till slut ”kyrk
värdar, sexmän m. fl.”. I Turinge 12/5 1816 heter det att herrar Elgen- 
stierna, Iggberg och Besk var närvarande ”och en större samling af sock
nens allmoge”, en stående formel dessa år i socknen. I Skånela har man 
24/3 1874 typiskt nog antecknat närvaron vid en stämma där man tagit 
ett större principbeslut om fattigvårdens reglering - då var det tydligen 
extra viktigt att visa att så många som möjligt var med.



Likadant är det med uppgifterna om vilka som yttrat sig. Det är 
ståndspersonernas inlägg som refererats mest ingående, ibland t o m på 
deras uttryckliga anmodan intagits ordagrant i protokollet. Skriftliga in
lagor förkommer på vissa ställen flitigt, som då vanligen har skrivits av 
i protokollet. Dessa är det uteslutande ståndspersoner som står för. 
Dessa diktamina och inlagor återfinns i samtliga socknar utom Tillinge, 
dock allra mest i Brännkyrka, där man hade flest ståndspersoner och 
säkert också flest i socknen icke boende egendomsägare. Detta bruk 
tycks minska under 1850-talet och mer eller mindre vara borta efter 
1862 - kanske ytterligare ett tecken på en långsam förskjutning till 
nämndens fördel?

Helhetsintrycket av de spridda beläggen är att de man normalt träf
fade på på en sockenstämma var representanter för socknens gods 
(ägarna eller deras förvaltare), eventuella andra ståndspersoner, sock
nens ’bättre bönder’, ofta med titlar som kyrkvärd, nämndeman eller 
rusthållare, och - beroende på socknens struktur - en mer eller mindre 
bred skara av övriga bönder, främst skattebönder. I Turinge heter det 
med en typisk formulering 17/10 1830 att man bör uppskjuta beslut i en 
fråga eftersom ”ingen af Possessionaterna och endast få af Skatteallmo- 
gen nu woro närwarande” - det säger något om hur man ansåg att en 
’riktig’ sockenstämma skulle se ut.

Var sockenstämman uteslutande en angelägenhet för den lokala eli
ten, för godsägare och självägande bönder? Som vi ovan sett befattade 
sig ju sockenstämman med mycket som var av direkt betydelse också 
för socknens övriga invånare. I min studie av Tillinge under 1840-talet 
visade jag hur uppenbarligen här också ett underskikt av typ arbetskar
lar, fattiga änkor och avskedade soldater kunnat närvara, även om me
ningsyttringar från den sidan lindrigt sagt var sällsynta.1

Det finns dock få andra belägg på en sådan bredare närvaro. Typiskt 
nog kommer ett annat från den vid sidan om Tillinge mest typiska 
’landsbygdssocknen’, Skånela. På stämman 19/10 1817 anmäler sig 
några närvarande omedelbart som sökande till den samtidigt utlysta or- 
geltramparsysslan, som innehafts av en torpare, och en gammal arbets
karl antas. Troligen har han vetat att sysslan skulle bli ledigförklarad och 
därför kommit. Även i godssocknen Brännkyrka har man 17/10 1847 
haft ansökare om fattigunderstöd närvarande på stämman och hänvisat 
dem till sockennämnden - här räknar protokollet upp elva närvarande 
ståndspersoner men inte ens ett ”med flera” antyder i övrigt de fattigas 
närvaro. Sådana kan alltså ha närvarat oftare utan att sätta spår i proto
kollen - de räknades inte som deltagare på stämman.



Annars uppträder undergrupper mest bara då de dominerande har 
behov av deras närvaro, i Brännkyrka har man 6/4 1834, på godsägare 
Odelbergs initiativ, inkallat alla försvarslösa till stämman för att ålägga 
dem skaffa laga försvar. 20/2 1861 har man i samma socken kallat lägen- 
hetsinnehavare och torpare för att pålägga dem arbetsskyldighet vid ett 
skolhusbygge. 24/3 1816 har österåkersstämman beslutat kalla in tor
pare och hantverkare för att få dem att bidra till betalningen av en 
kurhusräkning.2

Ett undantag, då andra grupper uppträder aktivt, är de strider om 
fattigavgiften som på 1840-talet förs i Brännkyrka.3 Här rör det sig dock 
inte om agrarsamhällets undergrupper utan om borgerliga lägenhetsin- 
nehavare (mer därom nedan s 90 f). Dessa slutar med lägenhetsinneha- 
varnas nederlag. Andra grupper kunde också dyka upp t ex för att få 
intyg för skottpengar.

Antalet närvarande på sockenstämman har nog växlat mycket. I Ös
teråker 14/5 1815 härsknade pastor till över ”den liknögdhet och försum
melse att sin rätt bevaka, som vid alla Socknstämmor voro synbara, då 
alltid få och icke sällan ingen Enda församlingsmedlem inställde sig” och 
föreslog därför att ett kyrkoråd skulle inrättas för att se om församling
ens angelägenheter. Här har fem personer antecknats som närvarande. 
Kyrkorådet kom också till men kom som nämnts inte att spela någon 
viktig roll i socknen. Klagomål över för få närvarande finns på flera håll. 
I Brännkyrka kunde man inte fullfölja stämman 6/10 1833, eftersom alla 
gått hem efter punkt 6 på dagordningen.

Det var alltså ibland svårt att samla stämman, troligen mest när det 
bara fanns rutinärenden typ längdgranskning eller utseende av socken
representanter. Klara belägg på åtminstone över 20 närvarande finns 
också. Med den ovan diskuterade möjligheten av att undergrupper kan 
ha funnits som passiva deltagare, kan stämmorna nog understundom ha 
blivit större församlingar, mer så i bond- än i godssocknar.4 Om inte 
kommunalfullmäktigeinsitutionen i Österåker (ovan s 74) skulle sakna 
all verklighetsförankring måste åtminstone minst dess ledamotstal, 32, 
någon gång ha kunnat närvara på stämman. Men något brett deltagande 
av stora delar av den vuxna manliga befolkningen har det knappast varit 
tal om.

1 Turinge fanns ju en tätort, Nykvarn, där både arbetare och ett tunt 
lager tjänstemän har funnits. Märks detta på stämman? I mycket ringa 
grad. Naturligtvis kommer vissa ärenden upp som har samband med tät
orten, t ex en ny skolbyggnad och diskussioner om handelsboden där, 
och någon inspektör o dyl från fabrikerna kan figurera på olika uppdrag.



Men bruksarbetarna lyser med sin frånvaro. Detsamma gäller invå
narna i den förstad som i Brännkyrka växte upp under periodens slut 
kring Liljeholmens station.5

Om stämman alltså var böndernas och ståndspersonernas, inte tor- 
parnas, drängarnas eller arbetarnas, fanns där någon plats för kvinnor? 
Sådana förekommer ytterst sällan i materialet. Kvinnliga godsägare har 
sänt sina representanter men såvitt här kan utläsas aldrig närvarat 
själva. Änkor som har drivit gårdar borde ha kunnat vara med lika väl 
som andra bönder, men någon sådan namngiven dyker i varje fall inte 
upp.

Ståndspersoners hustrur ansågs dock kunna göra en viss nytta också 
för det allmänna. I Brännkyrka har man 1858 upprättat en sparbanks- 
komrnitté med bara kvinnor som ledamöter (ordföranden torde dock ha 
varit man); ”den kristliga kvinnan” visar nämligen, enligt protokollet, 
”omsorg om andras välfärd” och ”omtanke till befordrande av sparsam
het och god hushållning”.6 Även om kvinnor som skattebetalare hade 
rätt till samma inflytande som alla andra, var tydligen ändå det offent
liga styrandet och ställandet på stämman en opassande miljö för dem. 
Till socken- och kommunalnämnd var de inte valbara.

Förändrades något 1862? I Brännkyrka hade deltagandet på stäm
man uppenbarligen blivit minimalt sedan uppgörelsen med lägenhetsin- 
nehavarna 1841. Den sockennämnd på sex ledamöter som valdes 1843 
blev sålunda större än många stämmor och detta borde väl i än högre 
grad gälla om den elvahövdade kommunalnämnden 1862. Dock sker 
här det oväntade att stämman blir mer välbesökt efter 1862. 10-20 an
tecknade närvarande är inte ovanligt. Då bör man emellertid hålla i 
minnet att socknen expanderade starkt, befolknings- och näringsmäs- 
sigt, just från 1850-talet och framåt.

Situationen i Spånga är troligen mer typisk. Där vet vi inget direkt 
om hur många som brukade närvara, men 4/11 1871 klagas det på att 
inga alls kommit så att beslut inte har kunnat fattas. Här blir stämmorna 
också raskt efter 1862 tämligen rutinartade tillställningar som det inte 
fanns stor anledning att besöka. Samma utveckling sker i en del andra 
socknar.7

Man kan sammanfattande säga att närvaron på stämman växlade ef
ter ärendenas vikt och mängd. Flest människor, bönder, herremän, 
några torpare och kanske också några nyfikna drängar och förhopp
ningsfulla fattighjon, hade man chans att träffa på om man begav sig till 
valborgsmässosockenstärnman i en församling med många bönder och 
få gods. Om man i motsatt fall kom till en stämma enkom inkallad för



att utse taxeringsnämndsledamöter i en utpräglad godssocken, skulle 
man inte bli förvånad om man bara träffade komministern och en förval
tare ensamma i sockenstugan.

Lagarnas bestämmelser om närvarorätt tycks inte ha spelat någon 
nämnvärd roll. Ordförandes rätt att utestänga folk kommer ytterst säl
lan till användning, och den vidgning av närvarorätten som man möjli
gen kan utläsa av förordningen 1862 ger inget utslag. Det var annat än 
lagstiftningen som höll nere närvaron.

Frågan om deltagande i stämman hänger naturligtvis intimt ihop med 
frågan om vilka som ansågs utgöra stämman som beslutsfattande organ 
och hur man bar sig åt med att lösa konflikter mellan dessa.

Beslutsfattande, med och utan omröstningar
En central fråga för denna undersökning är hur man löste konflikter och 
om man kan tala om att utvecklingen gick mer från ett konsensusideal 
och oklara former för konfliktlösning till ett erkännande av motsätt
ningar och ett standardiserat sätt att lösa dem. Följde man lagens röst 
rättsbestämmelser eller inte? Var det de som hade rösträtt enligt lag som 
också deltog på stämman?

Hur var förhållandena innan mantalsröstningen 1817 gjordes obliga
torisk? Här finns få fall att utgå från eftersom den undersökta perioden 
dessförinnan är så kort. Jag har dock inte återfunnit en enda omröstning 
före 1819. I Brännkyrka heter det 12/3 1815 att efter att flera meningar 
yttrats kom de närvarande enhälligt överens om var en ny byggnad i 
komministergården skulle resas. På samma sätt beslutade tillingestäm- 
man 28/5 samma år i en fråga ”efter brydsam öfverläggning”. Hur över
läggningarna gått till och hur man kommit till beslut framgår sällan, men 
det enhälliga beslutet betonas gärna.

Med förordningen 1817 lades som nämnts makten formellt sett hos 
ägarna av i mantal satt jord. Märks detta i våra socknar? Omröstningar 
eller hänvisningar till ’de röstägande’ förekommer. I Spånga handlade 
det 16/5 1819 om att bygga klockstapel eller bygga om kyrktornet. Här 
har man räknat mantal för de sex närvarande och kommit fram till att 
man ska reparera tornet. Fem personer har röstat med bråkdelar av 
mantal, men trädgårdsmästare Lagerbom med fullmakt från greve 
Trolle Bonde på Hässelby har kunnat avgöra frågan med sina 15 1/2 
mantal.

Här ser det ju ut som om mantalsröstningen tillämpats och lett till att



socknens stora gods kunnat diktera beslutet när så få övriga var närva
rande. Men vid flera senare stämmor framkommer att frågan om klock
stapel eller torn inte betraktades som avgjord. Ännu 28/10 1821 heter 
det att alla utom Per Jonsson i Vade förenade sig om tornets reparation. 
Om detta verkligen ledde till verkställande, tog det alltså nästan två och 
ett halvt år att genomdriva det beslut som fattats i fullt lagliga former 
1819.

Ett liknande exempel erbjuder Skånelas stämma 25/7 1824. Frågan är 
om gamla tiondeladan ska säljas eller lånas ut till pastor: ”Härpå märk
tes Sockenmännens mening vara delad, hvarföre man skred till omröst
ning då de flestas tankar vore för att den skulle säljas, men frågan blef 
till en annan Sockenstämma uppskjuten i anledning af vissa väckta be
tänkligheter.”

Citatet ger ett osedvanligt skarpt uttryck för motviljan mot öppna 
motsättningar och majoritetsbeslut. För det första anges inte omröst- 
ningssättet eller resultatet i siffror, för det andra godtas ändå inte om
röstningens utgång. 9/10 1825 anges kortfattat i protokollet att tiondela
dan ska säljas på auktion, utan att det står hur man nu kommit förbi 
’betänkligheterna’.

Man kan misstänka att en ’betänklighet’ i dessa två fall har varit de 
frånvarande. Kunde stämman fatta beslut som var bindande också för 
dem som inte var närvarande? Det kunde den enligt 1817 års förordning 
men detta har uppenbarligen inte slagit igenom omedelbart i sockenstu
gorna.

I Österåker heter det 1/10 1820 att ”som Få Sockenmän voro tillstädes 
ville de närvarande likväl icke fatta något afgjörande beslut”. 3/12 1822 
har man i samma socken en tvist om brounderhåll där nio gårdar i sock
nen vägrat betala. Man kommer fram till en kompromiss men uppskju
ter ändå beslutet eftersom de flesta ägarna av dessa gårdar är frånva
rande.

I Brännkyrka har man 27/7 1823 fattat ett beslut trots att någon an
märkt att alltför få var närvarande. Här har ordföranden då läst upp 
1817 års förordnings paragraf om att ”Ledamots frånwaro ej må hindra 
Stämmans fortgång”. Uppenbarligen har bindande majoritetsbeslut se
dan här slagit igenom; flera sådana har bokförts under 1820-talet, lik
som anmärkningar att ingen röstberättigad närvarat och att beslut där
för inte inte fattats (20/7 1828). Också i Turinge är utvecklingen denna: 
18/4 1824 ”woro ganska få röstegande närwarande som likwäl förenade 
sig” om ett beslut. 1830 kommer skriftliga inlägg i en fråga från flera av 
socknens gods och man konstaterar då att ”pluraliteten således är gif- 
ven”.



Det tycks som om mantalsröstningen och majoritetsbesluten snab
bast slår igenom i godssocknarna Brännkyrka och Turinge, men också i 
Österåker och Spånga förekommer denna typ av beslutsfattande under 
1820-talet. Mest oreglerade förhållanden tycks råda i de två mest ut
präglade ’bondsocknarna’ Skånela och Tillinge. Det passar bra med de 
förmodade skillnaderna mellan socknarna. I Skånela finns fler exempel 
av typ det ovan refererade från 1824 där man trots ”pluralitet” undviker 
att fatta beslut.

Det finns dock undantag mot oviljan att rösta. När det gäller att välja 
funktionärer av olika slag har tydligen omröstningen varit det naturliga. 
Man kan föreställa sig att prästvalen här blivit traditionsbildande. Även 
i Tillinge går man då ordentligt till val, som när man 7/8 1836 först upp 
läst och godkänt röstlängden och sedan skridit till omröstning för att 
utse ny skolmästare. Skollärare Lindell från Strängnäs besegrade orga 
nisten Lagerström i Bred med 17 53/90 röster mot 17 11/48, medan en 
student från Uppsala avspisades med röstetalet noll.

Här har man tydligen röstat efter mantal. Det är värt att lägga märke 
till att det tydligen inte rådde någon tvekan om att Lindell skulle få 
tjänsten trots att det inte röstats för mer än en minoritet av socknens 
105 oförmedlade (80 förmedlade) mantal och trots att bara ungefär en 
tredjedels röst skilde dem åt. Generellt tycks val av klockare, organis
ter, skollärare och andra funktionärer av den typen ha ansetts böra ske 
genom en ordentligt bokförd omröstning. I Spånga heter det 15/5 1825 
att man får gå till omröstning om just lärare eftersom pluraliteten inte 
annars kan utrönas.

Även om omröstning alltså inte var en okänd metod och troligen 
gradvis kom att användas mer var det ändå en svag punkt i förordningen 
att någon gräns för beslutsförhet inte satts. I princip skulle en enda röst
berättigad ha kunnat styra och ställa på stämman om ingen annan kom. 
Samma förhållande gällde också enligt 1843 och 1862 års lagstiftning. 
Det är under sådana omständigheter inte underligt att man även i fort
sättningen ibland tvekade att fatta beslut. Det är för övrigt en normal 
erfarenhet i beslutande församlingar av olika slag än idag att man vill ha 
så många som möjligt av de berörda med om ett beslut.8

Därför finner man också långt fram i tiden tillfällen då man uppsköt 
beslut på grund av dålig närvaro. Så gjorde man i Brännkyrka 1855 (3/9) 
med uttalad motivering att man inte ville fatta beslut i församlingens 
namn med bara mindre än en femtondel av hela röstetalet närvarande. 
I Spånga har man på själva valborgsstämman, som ju annars brukar vara 
välbesökt, 16/5 1841 skjutit upp frågan om sammanskott till den eldsvå-



dehärjade länsman Röhl. Det är anmärkningsvärt att man på samma 
stämma fattat beslut om ansvarsfrihet för kassaförvaltningen och även 
beslutat ansöka om indragning av två krogar, alltså handlagt ganska vik
tiga frågor.

Man misstänker nästan att den dåliga närvaron i spångafallet var en 
ursäkt för att slippa insamling till länsmannen, särskilt som hans begäran 
rönt samma öde vid stämman 18/4. Kanske det är mer ett tecken på kro- 
nobetjäningens uppskattning bland sockenborna. Å andra sidan visar 
detta i så fall att dålig närvaro betraktades som ett legitimt svepskäl. 
Samma sak kan man misstänka i Österåker, så sent som 1875 (18/10), 
när man ursäktar sig med dålig närvaro när man vägrar ta upp en tvist 
med barnmorskan, men samtidigt inte drar sig för att anta nästa års 
kommunala budget!

Det är anmärkningsvärt att man inte ser någon effekt av bestämmel
serna 1824 om att man kunde få rösta efter andra principer än mantal i 
frågor som inte rörde kommunala pålagor. Snarare blir mantalsröst- 
ningen vanligare därefter, samtidigt som man gärna löser tvister på 
andra sätt både före och efter 1824.

Ser vi då några resultat av de ändrade reglerna 1843? I samtliga sock
nar frågar man plikttroget varje år efter personer som ska ha rösträtt 
efter bevillningen, även om det ofta inte finns sådana. Redan detta 
borde ju ha påmint om rösträttsreglerna. I studien av Tillinge och 
Brännkyrka på 1840-talet kunde jag notera några intressanta konflikter 
under denna tid.9

I Tillinge bråkade man 1840 om grusning av en väg. En bonde oppo
nerade sig och pastor bad då dem som höll med honom att gå över till 
ena sidan i sockenstugan - vilket ingen gjorde. Detta sätt att rösta skulle 
knappast ha gillats av dem som skrev 1817 års förordning; inte heller 
kan 1824 års bestämmelser vara tillämpliga, eftersom grusningen får be
traktas som en pålaga. I min tidigare studie noterade jag att 1843 års 
bestämmelser ändå fått en viss effekt, eftersom man 1846 valde klockare 
efter röstlängd och mantal. Som ovan visats var emellertid röstning vid 
val även tidigare förekommande, så den tolkningen kan inte upprätthål
las.

Tvärtom fortsätter de lite flytande förhållandena på Tillinge socken
stämma. 1855 får en fråga falla på grund av ”tankarnas allt för stora 
splittring” (13/5). 1857 har man att behandla en remiss från länsstyrelsen 
på ett överklagande; man påstår där att beslutet tillkommit genom laga 
omröstning (18/10). Någon omröstning finns emellertid inte protokoll
förd under angivet sammmanträdesdatum. Det kan tyda på att man rös



tat utan att skriva det i protokollet - vilket i så fall också visar på en svag 
formalisering av beslutsfattandet.

Det är svårt att se en skarp gräns som resultat av förordingen 1843. I 
alla socknar utom Tillinge och Skånela har jag funnit ordentliga omröst
ningar under perioden 1843-1862, men också samma grundläggande 
strävan efter enighet. 1 Turinge, som ändå som nämnts tycktes vara ti
digt ute med majoritetsbeslut, heter det 9/6 1844 mycket avslöjande att 
man ”till undvikande af omröstning m.m. i denna sak af mindre vigt” 
följer ordförandens kompromissförslag. Även där rnan tillägnat sig en 
mer konflikterkännande politisk kultur var ändå omröstningar något 
som man helst skulle undvika om man kunde.

Innebar då fyrkskalan 1862 någon förändring? Använde man detta 
komplicerade instrument? I och med att kraven om att årligen göra upp 
en fyrktalslängd efterlevdes - och det måste efterlevas eftersom de kom
munala avgifterna skulle uttaxeras efter den - blev man åtminstone en 
gång om året påmind om lagens röstberäkningsbestämmelser.

Detta faktum att man också betalade i proportion till röstetalet kunde 
tom göra det mindre attraktivt att ha ett stort röstetal. 1 Turinge har 
ägaren av Nykvarns pappersbruk 29/12 1866 protesterat mot att företa
get taxerats för högt. I Brännkyrka förde SJ en kamp mot kommunen 
för att den taxerat deras egendomar vid Liljeholmen till kommunala ut- 
skylder (t ex 27/12 1871) (även bolag som betalade kommunalskatt hade 
ju rösträtt).

Kopplingen mellan skatt och röster gör alltså att man kan misstänka 
en ökad medvetenhet om röstsystemet. Denna koppling fanns ju också 
tidigare, men inget enhetligt uttaxeringssystem fanns och inget tvång att 
upprätta en årlig taxeringslängd. Det finns också flera belägg på att fyrk
skalan använts.

I Brännkyrka var man t ex oenig om budgeten för 1868; nämndens 
förslag föll på stämman med 5509 fyrkar mot 2762 (16/10 1867). 1 Öster
åker gick ett vägdelningsförslag igenom med 2103 fyrkar mot 1926 
(16/12 1869). Även i Tillinge avgör man frågan om man ska besvära sig 
över ett myndigheternas beslut i en veterinärfråga med röstning: ”ja” 
vinner med 955 ”röster” mot 330 ( 11/6 1871). Bara i Skånela har jag inte 
funnit några omröstningar. Här betonas ofta att besluten var enhälliga. 
Man har dock ordentligt gjort upp fyrktalslängd varje år, och i den första 
har man velat vikta rösterna så att de som skattar för annat än jord
bruksfastighet bara får halva röster (4/10 1863). Senare har man insett 
att detta strider mot lagen och avskaffat den bestämmelsen (19/12 
samma år).



Hur ska man så sammanfatta den formaliserade konfliktlösningens 
utveckling? Om man inte hade tillgång till lagens bestämmelser utan 
bara såg på materialet ovan, skulle man förmodligen säga att det förefal
ler som om det långsamt blev vanligare under 1800-talet att man löste 
problem genom omröstning, där rösterna viktades efter jordinnehav, in
komst och förmögenhet. 1820-talet tycks innebära ett steg i denna ut
veckling, ett annat och mer radikalt tas på 1860-talet då de årliga fyrk- 
talslängderna hela tiden gör klart för var och en hur hans inflytande be
räknas.

Skillnaderna mellan socknarna framträder också. Den formaliserade 
konfliktlösningen uppträder tidigast i Brännkyrka10 och Turinge, något 
senare i Österåker och Spånga och sist och ofullständigt i Tillinge och 
Skånela. Det passar bra med hypotesen om att en borgerlig politisk kul
tur snabbare utvecklas i mer kommersialiserade områden och senare i 
områden med mer traditionell agrar struktur.

Vilket inflytande har lagstiftningen haft? Det är svårt att här bedöma 
1817-förordningens betydelse; givetvis kan omröstningar ha förekom
mit tidigare också. Har den betytt något så kanske den i så fall snarast 
har förstärkt en tendens som funnits alltsedan prästvalsförordningen 
1739. Måhända är det nya att man mer konsekvent börjar använda man- 
talsröstningen vid andra tillfällen än vid val av olika slag. Röstningstra- 
ditionen vid val är uppenbarligen äldre och mer allmän.

Spåren av förordningen 1843 är på detta område inte imponerande. 
Kanske ledde den till en större medvetenhet hos de grupper som kunde 
ha intresse av rösträttsbestämmelserna.

Däremot har kommunalreformen 1862 onekligen här betytt mer än 
jag från början trodde. Inte så att röstningarna blev vardagsmat, men 
den omedelbara kopplingen fyrkskala-budget-skatt-röstetal måste ha 
gjort systemet klarare. Man visste att det var så man beräknade infly
tande och betraktade det som legitimt. Också detta får ses som ett för
stärkande av tidigare tendenser; ”som pluraliteten således är gifven” 
hette det ju i Turinge redan 1830 när godsägarna sagt sitt (ovan s 83). 
Endräkten var fortfarande eftersträvansvärd, särskilt i ’bondsock- 
narna’, men inte tycks det kommunala livet ha fungerat särskilt ”demo
kratiskt” - elitisering är också i detta sammanhang ett bättre ord.

Konflikter
Arten av konflikter i sockensjälvstyrelsen har antytts ovan. Det är emel
lertid viktigt att försöka konkretisera dem. Här rör vi oss med flera frå-



gor. Vilka konflikter kan man över huvud taget räkna med mellan sock
enborna? Vilka av dessa kanaliserades till sockenstämman? Vad upp
levdes som stora konflikter och vad som småsaker? Motsvarades kon- 
sensusidealet på stämman av en verklig endräkt i intressena, åtminstone 
i vissa frågor? Var stämman tvärtom organ för en grupp som förtryckte 
en annan?

Vi har ovan konstaterat, genom analyser av både närvaro och omröst
ningar, att stämman framför allt var en angelägenhet för de egendomsä
gande (eller i alla fall -brukande) i socknen. Mötte denna grupp mot
stånd? Var den homogen? Var ordförande/pastor (fram till 1862) någon 
särskild grupps språkrör?

Om vi börjar i den nedre ändan, samhällets undergrupper, borde det 
här finnas konfliktanledningar. De fattigas - eller potentiellt fattigas - 
villkor avgjordes ju på stämman. Den kunde fungera som ett organ för 
social kontroll av undergrupperna. Torpare kunde åläggas bidra till 
olika arbeten och utgifter utan att få något inflytande på besluten.

Undergrupperna förekommer dock sparsamt på stämman. Ibland 
meddelas något klagomål från hjonen i fattighuset om t ex uteblivna 
vedleveranser. Några enstaka överklaganden av fattigvårdsbeslut före
kommer - den klagande har då alltså inte gått till stämman utan tvärtom 
klagat över denna inför landshövdingen.

Detta sätt att gå till statliga myndigheter med besvär över stämmans 
agerande har också använts i den enda större konflikten med under
grupperna som aktivt agerande, i Tillinge 1844.11 Man har där satt upp 
en protestlista till landshövdingen mot hur den på stämman valda nöd- 
hjälpskommittén har fördelat statligt undsättningsspannmål i socknen. 
Här finns t ex torpare och avskedade soldater med.

Denna opposition slås ner hårt. Nödhjälpskommittén sägs vara sam
mansatt av ”de aktningsvärdaste män i Församlingen” (pastorsadjunk
ten, en godsägare och tre skattebönder), något som i sig tydligen borde 
höja den över all kritik. Man har erbjudit de klagande att själva revidera 
kommitténs räkenskaper, men de utpekade har inte vågat vidgå sin pro
test. Pastor och skattebönderna har fått endräkten demonstrerad.

Att över huvud taget överklaga benämns i Tillinge som detta ”nedriga 
beteende”. Samma attityd möter vi i Brännkyrka 27/10 1816, när man 
har fått på remiss från landshövdingen en böneskrift från arbetskarlen 
Anders Andersson. Anders har skrivit till kronprinsen (Karl Johan) och 
bett om understöd för sin sjukliga hustru och sitt späda barn. Landshöv
dingen påminner socknen om dess skyldighet att ta hand om sina fat
tiga.



Detta har upprört sockenmännen. Anders Andersson kallas inför 
stämman för att förklara sig. Tydligen misstänker man konspiration, 
men Anders förklarar att han själv författat suppliken ”utan någons in
rådan; utan blott på det skäl, som han yttrade att han hört, det Hans 
Kongi. Höghet i nåder hjelper så många nödlidande” (understruket i pro
tokollet). Det konstateras att både han och hustrun är arbetsföra, att 
han ’av oförsiktighet’ har sagt upp sin tjänst och han tillstår också själv 
att de kan arbeta bara de får något arbete. Församlingen har alltså inga 
skyldigheter.

Så illa kunde det alltså gå när en fattig arbetskarl tog rojalistisk propa
ganda på allvar. Det låg tydligen närmare till hands för honom att tro på 
en kunglig nåd än vänta sig medlidande med en arbetslös från socken
stämmans sida. De besuttna i Brännkyrka har tydligen uppfattat detta 
som en grov kränkning av socknens - deras sockens - goda namn och 
rykte.

I regel har sockenstämman alltså inte varit forum för några sociala 
motsättningar mellan besuttna och obesuttna. De senare berördes av 
besluten och kunde kanske också sympatisera med dem, t ex när det 
innebar att det blev bättre plats i kyrkan eller att fattighuset utvidgades, 
men kunde inte direkt påverka dem. Detta är naturligtvis inte oväntat 
eftersom vi ovan fann att deltagandet från grupper som torpare, drängar 
och arbetare var begränsat; även om de har kunnat vara med på stäm
man har de inte agerat (ovan s 79).

Förekom motsättningar mellan frälse och ofrälse? Hur var förhållan
dena i triangeln godsägare-frälsebönder-skattebönder? Frälsebönderna 
tycks inte ha åtnjutit samma status som skattebönderna. När jag detalj- 
studerade Tillinge på 1840-talet konstaterade jag att samtliga bönder 
som ofta återkom som aktiva på stämman var självägande.12 Frågan är 
om frälsebönder ens ansågs ha ’kommunala rättigheter’. I Spånga, där 
ju frälset var starkt, protesterade 12/3 1815 en sergeant Elgström mot 
att man vid förra stämman valt bl a icke-jordägare (tydligen avses land- 
bor) som sockenrepresentanter till ett häradsmöte om tingshusbyg
gande. Här tar stämman emellertid klar ståndpunkt: ”hvaremot För
samlingens öfrige Ledamöter enhälligt förklarade, det de icke funno 
skäl, att i sådant fall afvika från hvad förut varit vanligt, och förbehöllo 
sig att vid förekommande tillfällen, så väl hädanefter, som hittills, välja 
den eller dem till Fullmägtige, för hvil ka de hade förtroende utan af- 
seende på, om de vore sjelfägande eller icke”.

Detta säger ju emellertid inget om frälsebönderna också tillerkändes 
rösträtt. Det skulle de inte ha enligt 1817 års förordning och denna tycks



också ha följts vid omröstningar i Spånga senare. Redan samma år 
(23/7) har man inte vågat fatta beslut om att skaffa brandsprutor, efter
som det är oklart om landbor eller ägare ska betala dem - man måste 
först inhämta säteriägarnas syn.

Att ägarna av stora säterier i socknen har kunnat utöva ett stort infly
tande är belagt från många håll. I Turinge märks detta t ex när man 16/5 
1824 behandlar en propå från landshövdingen om insamling åt miss- 
växtdrabbade. Följande uttalande torde om inte ha dikterats av her
rarna till Sundsör, Stensätra eller Vibynäs så i alla fall behagat dem stor
ligen: ”som större delen af denna sockens Allmoge består af fattiga fräl
sebönder och torpare, som i behofwets stund icke missräknat sig på 
hjelp af sina Husbönder”, så vore detta alldeles onödigt.

Vi har ovan sett exempel på tillämpning av mantalsröstning och fall 
där pluraliteten’ varit på förhand given. 25/5 1851 blossar det upp en 
konflikt mellan godsägare och skattebönder i Österåker. Det gäller om 
man ska höja den fattigvårdsavgift som här utgår per mantal. Socknens 
två största godsägare är postitiva men trots att ”dermed redan pluralite
ten bestämt sig” protesterar flera av skatteallmogen. Här föreslår pastor 
en kompromiss: man ska först se om man klarar sig med en tidigare be
slutad personell avgift och i annat fall först låta beslutet träda i kraft 
nästa år. Aret efter uppskjuts frågan ytterligare och kommer möjligtvis 
aldrig tillbaka.

Det förefaller hela tiden röra sig om en balansgång. Generellt hade 
nog godsägarna en starkare ställning än skattebönderna, dessa i sin tur 
en starkare än frälsebönderna och torparna hade föga att säga. Men vid 
direkta konflikter var man ändå tvungen att ta hänsyn till att man skulle 
fortsätta leva tillsammans i lokalsamhället och att ett beslut lättare kan 
omsättas i praktiken om de flesta berörda har varit med om att fatta 
det.13

En motsättning som inte löstes med någon balanskonst fanns dock i 
Brännkyrka. Här hade sedan 1700-talets mitt en bebyggelse av ’som
marherrgårdar’ brett ut sig; stockholmare hyrde eller köpte en liten 
jordlott, en lägenhet, och byggde en miniatyrherrgård, oftast för som
marbruk, ibland för permanentboende. Dessa lägenhetsinnehavare ut
gjorde en något speciell grupp som stämman hade visst besvär med. 
1808 hade också lägenheterna skattlagts för det s k fattigmjölet. 1840 vill 
man tydligen höja denna avgift och också låta den gå till skollärarens 
lön ; man menar då att lägenhetsägarna också bör få rösträtt i proportion 
därtill.14

Häremot protesterar lägenhetsinnehavarna, anförda av en bråkig



major som gärna ställde till besvär på stämman dessa år. ”Herrar egen- 
domsinnehafware” ville enligt honom först höja utgifterna för socknen 
”och sedan hwälfwa större delen af kostnaden för dess tillwägabring- 
ande från sig och på oss”. Godsägarna tar då i med hårdhandskarna. 
Med motivering att lagen endast ger hemmansägare rösträtt beslutar de 
egenmäktigt att lägenhetsinnehavarna både ska betala och få rösträtt(l), 
antingen de vill eller inte. När de 1841 protesterar kastas de ut från 
stämman. Det är efter denna sammandrabbning som närvaron på 
Brännkyrkas sockenstämma faller betydligt. Här låg makten stadigt för
ankrad på godsen - det röstetal som lägenhetsägarna tvingades på var 
ändå så ringa.

Ytterligare en möjlig konfliktskapande faktor utgjorde pastor. I dis
kussionen om källmaterialet ovan berördes ordförandens inverkan på 
protokollets utformning (ovan s 26 f). Det är dock helt uppenbart att 
ordföranden inte sällan tvingades bokföra också det som gick honom 
emot. Inte minst den offentliga justeringen torde ha bidragit till det. 
Även om de olika ordförandena påverkat saker som protokollens utför
lighet och noggrannhet har som regel inte ett byte i prästgården innebu
rit ett byte av ’sockenstämmobeteende’ i socknen.

Exempel på att pastor inte får igenom sin vilja i en rad olika frågor 
kunde anföras från skilda håll och tider. I Tillinge har eventuellt en 
större spänning funnits på 1830-talet. 1836 har pastor Alner anklagats 
för att använda nattvardsbarnen som arbetskraft (20/11). Samma år i 
själva julveckan är revisorerna kritiska mot honom för en orgelrepara
tion (18 och 26/12). Några andra exempel finns som pekar på en viss 
spänning. Här blev det under 1840-talet i regel en adjunkt eller kommi
nistern som kom att hålla sockenstämma.

Även prosten Rundberg i Turinge tycks ha haft vissa besvär (pastor 
1807-1843). 1830 har han och ägaren av Nykvarns bruk tvistat om pas
tors löneförmåner i hårda ordalag (17/10, med långt försvarstal av pas
tor intaget vid justeringen 31/10). 10/7 1836 har han röstats ner när han 
vill ge fattiga skolbarn kläder. I herdaminnet kallas han för ”en despo
tisk och befallande natur”, som haft svårt med ”de maktägande” i 
socknen.15

Här kan naturligtvis ligga många hundar begravna som inte låter sig 
avläsas i sockenstämmoprotokollen och mången prästman har kanske i 
sin kammare suckat över bångstyriga bönder och sturska godsägare. 
Vitsen är emellertid att den lokala politiska kulturen inte var sådan att 
detta skulle manifestera sig på sockenstämman. Jag kan inte se några 
iögonenfallande trendbrott i protokollen som sammanfaller just med



byte av kyrkoherde. Pastor var ingen diktator i socknen, han fick inte 
alltid sin vilja igenom; han har ofta försökt så smidigt som möjligt agera 
både styrelseordförande och VD för det lilla sockenföretaget.

Detta betyder också att förändringen 1862 knappast har varit så ge
nomgripande. På lång sikt, för sekulariseringen av hela samhällslivet, 
har åtskillnaden mellan kyrklig församling och världslig kommun säkert 
varit viktig, men det faktum att man hade en vald ordförande kan inte 
plötsligt ha förändrat den lokala självstyrelsens praxis.

Vilka konflikter kunde man förvänta sig att möta på sockenstämman? 
Som vi sett, ovan och i kapitel 3, handlade de nästan alltid om utgifter. 
Vilka var skyldiga att vara med och bidra med arbete, material eller 
pengar till bron, fattigförsörjningen, reparationen? I någon mån gällde 
de kanske prestige - vad fick beslutas utan att herrar säteriägare lämnat 
sitt godkännande? - men det materiella överväger. Även om det från 
vår horisont kunde gälla småsaker måste en tunna mjöl eller några dags
verken hit eller dit överallt ha varit av betydelse i ett samhälle där de 
flesta människor i stor utsträckning levde på det de själva producerade.

Det är påfallande om man jämför med diskussionen om omröstning
arna (ovan s 82 ff) att de största konflikterna inte alltid löstes med om
röstningar. Ibland ’beslutas’ bara något, ibland uppskjuts eller undviks 
frågan. Den enkla kedjan konflikt-omröstning-beslut-verkställande har 
svårt att slå igenom. Ett beslut i protokollet var heller inte alltid lika 
med en faktiskt åtgärd. Ibland kunde det torn gå som i Lids socken 
1846, när man på en stämma beslutat om bidrag till klockarens vistelse 
på lasarettet. I stället för namnteckningarna under justeringen står 
”Blev intet av, sedan klockaren tycktes något bättre”.16 Man får hoppas 
att också klockaren själv tyckte han var bättre! Ändringar vid juste
ringen hör inte till ovanligheten; säkerligen har de ofta kommit dit ge
nom från början icke närvarande personers ingripande.

Återigen måste det betonas att endräkten var praktisk. Vad skulle 
man ta sig till med den godsägare som vägrade lämna timmer till fattig 
stugan? Man kunde naturligtvis lagsöka honom, men det måste ha tett 
sig som en svår väg för de övriga i socknen att ligga i öppen fejd med en 
av de maktägande.

Sammanfattning
En undersökning av deltagande, konflikter och konfliktlösning ger bl a 
resultatet av den lokala självstyrelsen bars upp av de besuttna, främst



godsägare och bönder, med någon tillsats av prästerskap, någon fabriks
disponent och kanske en organist. Lagstiftning och verklighet var här 
någorlunda i takt med varandra.

’Självstyrelsen’ gick alltså ut på att dessa styrde sig själva och andra. 
Men som flera gånger framhållits var också andra grupper drabbade el
ler gynnade av det som hände på stämman. Det går ur den aspekten inte 
att säga att socknen/kommunen var en angelägenhet för de få. T o m när 
man i Brännkyrka tvingar sina underlydande torpare att vara sexmän är 
detta i alla fall ett deltagande, om än påtvingat.

De eventuella sociala motsättningarna i socknen sökte sig inte främst 
utlopp på sockenstämman. De konflikter som förekom där gällde hu
vudsakligen fördelningen av socknens materiella åtaganden - och här 
kunde lika gärna godsägare stå mot godsägare.

Konfliktlösningen präglades länge av ett endräktsideal och en svag 
formalisering. Här är emellertid skillnaderna mellan områdena tydliga, 
med en tidigare användning av bindande majoritetsbeslut uppnådda 
med lagens rösträttsbestämmelser i de materiellt mest ’utvecklade’ 
socknarna. Härvidlag stämmer hypotesen om sambandet mellan den lo
kala politiska kulturen och den lokala sociala och ekonomiska utveck
lingen.

Utvecklingen går också på detta område i det stora hela från en feodal 
mot en borgerlig politisk kultur, även om oöverensstämmelsen mellan 
lag och verklighet och rnellan de olika socknarna tycks vara större här 
än när det gällde vilka ärenden man skulle ta upp och hur de skulle 
handläggas i normala fall. Vår fiktiva flyttare mellan kommunerna 
(ovan s 76) skulle nog länge känna sig hemma i sin nya kommunal
stämma men när det kom till beslutsfattande i potentiellt konfliktlad- 
dade situationer skulle han behöva spetsa öronen extra och försöka 
känna efter hur man var förväntad att agera. I en mer ekonomiskt ut
vecklad kommun kunde man ropa ”votering”, i en mer traditionell 
skulle man nog helst först försöka ta saken med lämpor.



5. Sockenstugan i ett föränderligt 
samhälle - sammanfattande diskussion

I denna undersökning har vi följt sex socknar från 1810-tal till 1870-tal. 
Världen såg annorlunda ut när sextio år hade gått. De sociala och eko
nomiska förändringarna är väl kända. Våra sockenbor 1815 hade aldrig 
sett en ångbåt, visste inte vad ett lokomotiv var eller vad det innebar att 
telegrafera. Största delen av befolkningen livnärde sig på jordbruk där 
självhushållningen spelade en stor roll.

1870-talets Sverige var annorlunda. Även om man ser industrialise
ringen som en följd av en utveckling som startat långt tidigare i agrar
samhället, måste man ändå säga att själva industrialiseringsprocessen 
först från seklets mitt och på allvar från 1870 sätter fart. Med den följde 
också nya samhällsgrupper, företagare, tjänstemän och arbetare. 
Sundsvallsstrejken 1879 hade varit otänkbar i 1810-talets Sverige. 
Strindbergs ”Röda rummet” från samma år med dess kritik av det bor
gerliga, kapitalistiska samhället hade likaså varit otänkbar. Detta sam
hällsskick, som benämnts ”klassisk industrikapitalism”, hade ännu inte 
brutit igenom på 1810-talet.1

Dessa materiella förändringar är väl kända och beskrivna. Viktigare 
här är att konstatera också den samhällsorganisatoriska förändringen. 
Om vi bara håller oss till den högre politiken, var 1810-talets sockenbor 
representerade i riksdagen på olika vägar. Skattebönderna valde sina 
elektorer som utsåg bondeståndsrepresentanter. Prästen ingick i valkor
porationen till prästeståndet. Socknens adelsmän fick lämna sina herre
säten för att själva ta plats på riddarhuset, eller representeras av ättens 
huvudman. Den eventuella borgerliga egendomsägaren var, om han 
hade burskap, med och utsåg sin hemstads borgarståndsmedlem. Öv
riga hade inget att säga - i teorin ansågs de representerade av de övriga.

På 1870-talet valdes i stället som bekant en tvåkammarriksdag utan 
hänsyn till ståndsgränser. I stället betydde personernas ekonomiska 
ställning mycket. Många var uteslutna från rösträtt på grund av för låg 
inkomst. Men väl i riksdagen umgicks man formellt sett på lika fot. Skat
tebonden Per Persson hade nu blivit hemmansägare Persson. Begreppet 
’ståndsperson’ var föråldrat, en bred medelklass av besuttna och välav- 
lönade hade formerats.

Ur denna synvinkel blir det naturligt att fråga sig vad som hände på 
lokal nivå, ute i socknarna. Här hade man nu helt nya enheter, kommu-



nerna, där en livlig självstyrelse var förväntad att utveckla sig under de 
förmögnas och insiktsfullas ledning, befriad från myndigheternas och 
prästernas övervakning. 1862 års kommunalreform framstår på lokal 
nivå som ett motstycke till 1866 års representationsreform.

Vad förändrades i sockenstugan?
Men 1866 års riksdagsreform genomfördes efter en konservativ linje; 
makten i rikspolitiken försköts på kort sikt inte nämnvärt.2 Man kan då 
också fråga sig hur det var med 1862 års reform. Innebar den genom
brottet för den borgerliga politiska kulturen i sockenstugan? Kodifie
rade den bara dess redan inhöstade triumf? Eller ändrade den inte 
nämnvärt på gamla vanor och normer på en konservativ landsbygd? Hur 
såg sockenstugans politiska kultur ut, före och efter 1862?

När jag för några år sedan berättade för en dansk kollega om mina 
forskningar om 1800-talets kommunalreformer blev den spontana reak
tionen: ”Det må jo være spændende at se hvordan det gik når de pluds
eligt skulle finde ud af at styre alle ting selv!” Från en dansk utgångs
punkt är det en relevant kommentar, där en lagstadgad lokal självsty
relse var en nyhet 1841. Det är emellertid helt uppenbart att det i Sve
rige inte behövde utbryta någon förvirring 1862. Man skulle inte plöts
ligt styra alltihop själv. Den lokala självstyrelsen hade varit livlig och 
omfattande långt tidigare. Talet om ett sockensjälvstyrelsens ”förfall” 
(ovan s 9) blir i ljuset av föreliggande undersökning obegripligt.

Rent kvantitativt sysslade man med mycket på sockenstämmorna re
dan under 1810-talet. Stämmorna får sedan mer och mer att göra och 
når troligen en kulmen under 1840-talet. Därefter följer en stabilisering 
på en hög nivå. Både om man ser till hur ofta stämmor hölls och vad 
som behandlades på dem måste man fastslå att sockenstämman var en 
levande del av den lokala politiska kulturen. Alla måste ha varit med
vetna om att ett sådant forum fanns, att vissa saker kunde behandlas 
där, andra inte och att man brukade behandla dem på ett visst sätt.

Man sysslade med mycket på stämman som måste ha upplevts som 
betydelsefullt av många i socknen. Kyrka, prästgård, sockenmagasin, 
skol- och fattighus var konkreta objekt som man hade för ögonen. En 
reparation av t ex kyrktornet kan ha väckt känslor såväl av stolthet över 
den egna socknen som motvilja mot att tvingas vara med och betala till 
något onödigt. Hur man upplevde dessa saker - positivt eller negativt - 
kommer vi inte åt, men att den typen av kommunala åtgärder har 
märkts är givet. Det gäller också den ’service’ som kunde ges av barn



morska, vaccinator, skollärare, fjärdingsman etc.
Bars 1800-talets lokala självstyrelse upp av fattigvården? Inte om 

man ser till aktiviteten på stämman. Mycket annat som påverkade sock
enbornas liv avhandlades där; kvantitativt nådde fattigvården aldrig upp 
till ens en femtedel av ärendena. Det är naturligtvis ett mycket trubbigt 
mått. Det är troligt att fattigvårdens säkerligen stora ekonomiska vikt 
gjorde att den upplevdes som viktigare än så. Fattighjonen var också 
levande människor vilkas existens man ofta blev påmind om. Men också 
andra tunga utgiftsposter kunde förekomma, inte minst i byggnads- och 
reparationsverksamhet. Sockensjälvstyrelsen var mycket mer än bara 
fattigvård.

Allt behandlades dock inte på sockenstämman. Den var t ex sällan en 
arena för sociala motsättningar. Man skötte de saker man var av myn
digheterna pålagd att sköta - vilket i regel också var sådant man själv 
hade starkt intresse av. Detta kunde också ge upphov till konflikter; 
alla, oavsett social tillhörighet, ville naturligtvis få ut mest möjligt på 
minst möjliga insats.

Men i ’sockenstämmoideologin’ fanns det ont om utrymme för kon
flikter. Idealet är att socknens kloka och opartiska förvaltare - pastor, 
kyrkvärdar, sockennämnd etc - lägger fram förslag, som man dryftar för 
att komma fram till den ’rätta’ lösningen. Denna samtycks enhälligt. 
Om enhälligheten bryts av att någon vidhåller en avvikande mening blir 
det besvärligt. Lika krångligt kan det bli om personer som inte deltagit 
på stämman i efterhand påstår sig inte vara bundna av beslutet.

Från 1817 anvisade lagen majoritetsbeslut efter mantalsröstning som 
utväg. Sådana omröstningar tycks ha en gammal tradition när det gäller 
val av förtroende- och tjänstemän. Här hade man ju inte besväret med 
att den som inte samtyckte pålades en ekonomisk börda. Bördan att un
derhålla klockaren fanns där redan, det var bara innehavaren som skulle 
utses.

I andra frågor blir bindande majoritetsbeslut allt vanligare, i olika 
takt i de olika socknarna. Man kan tala om en utveckling åt det hållet 
under perioden, utan att lagarna 1817, 1843 och 1862 står som några 
klart urskiljbara milstolpar i den lokala verkligheten. Systemet med fyr
kar 1862 tycks dock ha blivit relativt allmänt tillämpat. (Vi återkommer 
snart till skillnaderna mellan socknarna.)

Förhållandet mellan lagstiftning och verklighet var inte entydigt. I 
många konkreta frågor speglas lagstiftningens krav någorlunda i stäm 
mans verksamhet, som vi sett i kapitlen 2 och 3. När det gäller de stora 
reformerna måste det allmänt sägas att det omedelbara genomslaget är



magert. Det tycks särskilt gälla sockenstämmoförordningen 1843, som 
ändå på papperet, som Torkel Jansson påpekat, var det mest radikala 
brottet under perioden. I många socknar tycks dess inverkan ha varit 
nullifierbar. Vi återkommer snart till en närmare diskussion om refor
men 1862 (nedan s 101 f).

Sockensjälvstyrelsen bars upp av de besuttna i lokalsamhället; själv
ägande bönder, godsägare, fabriksägare. I vissa fall tycks närvaron på 
stämmorna ha kunnat vara betydligt bredare, inte minst av även icke 
självägande bönder (den frågan har dock inte närmare undersökts här), 
men även av undergrupper. Makten i lokalsamhället tycks emellertid 
långt före fyrkskalan ha legat hos de besuttna.

Detta innebär inte att att sockensjälvstyrelsen skulle ha saknat in
tresse för övriga grupper. På olika sätt drabbades eller gynnades de 
flesta i socknen av besluten på stämman. Dessutom var denna maktställ
ning ändå sällan absolut. Det starka konsensusidealet gjorde att mot
sättningar ofta löstes med kompromisser. Är^en om majoriteten var på 
förhand given, var utgången inte alltid det. Här avvek den lokala poli
tiska kulturen starkt från det officiella idealet, men närmade sig detta 
under perioden - dock inte lika snabbt i alla socknar.

Om man återvänder till den terminologi som använts inom den sam
hällsvetenskapliga politisk kultur-forskningen (ovan s 10), är det knap
past rätt att kalla socknens politiska kultur för ”sockenkultur” (parochi
al culture) i den meningen att den skulle ha präglats av likgiltighet visavi 
de lokala organen. För vissa grupper - de besuttna - har den varit ”del
tagande”, för de övriga åtminstone ”undersåtlig”, eller ibland präglad 
av påtvingat deltagande. Med de ringa statliga tvångsmöjligheterna och 
de vida ramarna måste man snarast säga att det var deltagandet som ska
pade den lokala politiska kulturen.

Min hypotes var att den lokala verkligheten varierade efter ett visst 
mönster (s 25). Det skulle innebära att Brännkyrka och Turinge, som 
förefaller mest ’kapitalistiska’ på ett tidigt stadium, skulle snabbast 
närma sig en borgerlig politisk kultur, medan de mer traditionella agrar- 
sarnhällena i Tillinge och Skånela skulle ligga kvar längst i en feodal så
dan. Spånga och Österåker var jag mer osäker kring.

Hypotesen har visat sig stämma bättre än jag egentligen trodde. 
Brännkyrka och Turinge framträder som socknar där omröstningsreg- 
lerna ovanligt tidigt följs och där en elitisering av självstyrelsen är mest 
markant.

Det gäller speciellt Brännkyrka, där ju hela socknen lyder under ett 
antal gods, vilkas inspektörer kan styra och ställa på stämman. Här har



man i stället problem med stockholmska lägenhetsägare, problem som 
betecknande nog gäller att få dem att delta i socknens utgifter (och där
med också få rösträtt). Det är betecknande att här bjuds inga kompro
misser; beslutet att beskatta lägenhetsägarna 1841 är det mest hård
hänta majoritetsbeslutet i undersökningen.

Här är två faktorer verksamma. Elitiseringen i bemärkelsen att gods
ägarna styr har säkert äldre anor. Det nya är en större formalisering av 
av elitväldet med rösträttsregler och valda organ, och här samspelar tro
ligen den sociala strukturen med den materiella utvecklingen. Ur denna 
aspekt skulle det vara intressant att undersöka en starkt kommersialise
rad bondsocken. Någon sådan är inte med i urvalet, men Spånga och 
Österåker ger dock vissa antydningar.

Österåker och Spånga, med mer blandad struktur men troligen med 
ett expansivt näringsliv, har varit tidiga i denna process, något som anty
der att det inte är förekomsten av gods i sig som befrämjar en borgerlig 
politisk kultur. Det är helt klart att det är de mer traditionella Tillinge 
och Skånela som mest håller fast på de äldre formerna för beslutsfat
tande och konfliktlösning. Aret innan det ovannämnda beslutet i 
Brännkyrka, fattat efter konstens (dvs lagstiftningens) alla regler, ’rös
tar’ man i Tillinge genom att be oppositionen vandra över till ena sidan 
i sockenstugan! Men även i Tillinge kommer fyrkskalan några gånger 
till användning efter 1862.

Det är dock viktigt att inte göra denna bild alltför förenklad. Överallt 
sökte man praktiska, lokala lösningar och var inte alltför uppbunden vid 
lagens påbud. Ingenstans tycks den 1843 tillkomna sockennämnden ha 
spelat någon nämnvärd roll innan den 1847 pålades fattigvården. I 
Brännkyrka hade man kvar prästen som fattigvårdsansvarig långt in på 
1860-talet. I Österåker valde man kommunalfullmäktige utan att an
vända dem till någonting. I Skånela förefaller organisten ha utvecklats 
till en liten kommunal enmansförvaltning.

Den indirekta lokala självstyrelsen hade svårt att slå igenom. Mycket 
arbete ligger kvar på stämman också efter nämndens tillkomst. Men 
nämnden vinner terräng. Arbetet på stämman blir mer rutinartat, de
taljfrågor förekommer mer sällan. Kommunalnämnden, eller möjligen 
en inre krets inom denna, spelar en avsevärt mer dominerande roll på 
1870-talet än vad den gamla sockennämnden hade gjort.

Några ord som jag på olika ställen använt för att sammanfatta utveck
lingen är reglering, formalisering, rutinisering och elitisering. Jag före
ställer mig dessa i verkligheten kopplade till varandra i en kedja. Med 
reglering menar jag då att verksamhetens innehåll och framför allt for-



mer kom att beskrivas allt klarare i lagtext, medan reglerna i sig innebar 
en utökad kommunal frihet från myndigheternas detaljstyre - en ’regle
rad frihet’. Formalisering innebär att dessa regler efterlevs och alltmer 
på stämman försiggår i föreskrivna, fastlagda former.

Formaliseringen ger en möjlighet till rutinisering, där ärendena allt
mer behandlas ’för formens skull’, medan utgången i praktiken redan är 
given. Rutiniserade stämmor blir ointressantare att besöka, och därmed 
skapas en förutsättning för elitisering. Denna möjliggörs också av den 
ökade vikt som valda organ får och det ökade genomslaget för den plu- 
tokratiska röstskalan.

Denna betoning av reglering och formalisering får dock inte förstås 
som att man år 1815 levde under formlösa förhållanden. I stället är det 
slående hur relativt väl en rad formella detaljer iakttogs i alla socknarna 
redan från början.

Bestämmelserna om tid för utlysning av stämma, meddelande av 
ärenden som ska företas etc tycks i regel ha iakttagits någorlunda. Pro
tokollen är förda efter en viss mall, med uppdelning i paragrafer och 
med klara beslut antecknade. Justeringen tycks också ha försiggått i 
stort sett efter fastställda regler. Ibland har också besvärshänvisningen 
tagits in i protokollet.

Det är tydligt, också av den höga bevarandegraden, att man betraktat 
sockenstämmans protokoll som en viktig rättshandling. Flär spelar det 
naturligtvis stor roll att det är en professionell ämbetsman, prästen, som 
varit ansvarig för protokollsboken (till 1862). Där den har legat bland 
kyrkböcker och andra socknens handlingar i sakristian eller prästgården 
har den varit en levande del i föreställningen om sockengemenskapen.

Vad hade hänt sedan 1700-talet?
En undersökning som börjar 1815 kan, som inledningsvis konstaterades 
(ovan s 14), inte få med ’hela’ övergången från en äldre till en nyare 
politisk kultur. Viktiga steg har tydligen tagits långt tidigare, t ex med 
formaliseringen av protokollföringen. Även om det faller utanför denna 
undersöknings kronologiska ram, vore det intressant med en antydning 
om den tidigare utvecklingen.

Jag har fått förmånen att ta del av Carin Bergströms preliminära re
sultat från hennes avhandlingsarbete om prästerna på landet under 
1700-talet.3 Hennes behandling av sockenstämmoärendena 1720-1800 
bygger på andra frågeställningar än mina, och hennes undersöknings
område är ett annat - 13 socknar i Oland-Frösåkers kontrakt i nordöstra



Uppland. Med dessa reservationer i minnet går det ändå att göra några 
iakttagelser som inte är utan intresse i sammanhanget.

En omedelbart iögonenfallande skillnad är att fattigvården i Berg
ströms socknar bara svarar för 4 % av ärendena på sockenstämman (jfr 
1800-talets siffror i tabell 5).4 Här är det uppenbart att fattigvården kom 
att bli mer central under 1800-talet. Denna utveckling börjar i Oland· 
Frösåker mycket markerat på 1770-talet. Val av olika representanter för 
stämman, normalt på myndigheternas begäran, utgör bara 2 % av ären
dena. Här kommer en stor ökning på 1790-talet. Medelsförvaltningen, 
en annan tung post på 1800-talet, kommer upp i 3 %. De tunga ären
desgrupperna, kvantitativt sett, på 1700-talets stämmor var i stället vår
den om socknens byggnader med 34 % och kyrkotukt med 14 %.

De av Bergström undersökta socknarna ligger inom samma större re
gion som mina och uppvisar inte vad jag kan se några strukturella sär
drag som skulle omöjliggöra en jämförelse. En sådan leder uppenbarli
gen till slutsatsen att sockenstämmans verksamhet kraftigt hade föränd
rat sig mellan 1700-talets mitt och 1800-talets början. Det tycks vara de 
uppgifter som myndigheterna pålade socknen som står för en stor del av 
förändringen: fattigvården, deltagandet i olika möten och förrättningar. 
Men det sker också en allmänt ökad aktivitet, något som emellertid är 
svårt att fånga in mer exakt på grund av luckor i materialet.5

Det är alltså klart att den fanns en aktiv lokal självstyrelse redan på 
1700-talet, även av andra undersökningar (ovan s 15). Men jämförelsen 
visar att den hade en delvis annorlunda karaktär. Vården av socknens 
byggnader, främst kyrka och prästgård, men även klockargård, tionde
magasin etc, var den tyngsta angelägenheten, säkert också rent ekono
miskt. Kyrkotukten, upprätthållandet av kristlig ordning och sedlighet 
i församlingen, var också mycket viktigare än den senare blev. Denna 
socknens sociala kontroll kom att upplösas och föras antingen till den 
statliga rättviseapparaten eller till den rent privata sfären under 1800- 
talets början.6

Formaliseringen har heller inte hunnit så långt i 1700-talets Oiand 
Frösåker. Det tycks vara si och så både med om protokoll förts och om 
de har bevarats. Justering tycks ha varit ovanligt före 1700-talets slut, 
men enligt Bergström finns det ännu under 1790-talet protokoll som 
varken är undertecknade eller justerade. Omröstningar för att nå fram 
till beslut var ytterst sällsynta; Bergström ger några exempel på besluts
fattande efter mycket lösliga former.

I detta perspektiv kan det också ligga något i att fattigvården var 
mycket viktig för 1800-talets lokala självstyrelse. Den, och den därmed



förknippade medelsförvaltningen, stod för en stor del av den ökande 
aktiviteten på sockenstämman. Men den blev aldrig ensamt domine
rande och man måste även notera hur socknen och dess representanter 
också alltmer dras in i den statliga förvaltningen, som inte minst floran 
av speciallagstiftning visar. Denna ökade integration av den lokala eli
ten i förvaltning och beslutsfattande var också en viktig drivkraft, till 
slut manifesterad t ex i de 1862 inrättade landstingen och med första- 
kammarvalens koppling till kommunerna 1866. Den kommunala ’frihe
ten’ blev ett led i skapandet av en medborgarnation - för de besuttna.7

Om en brytpunkt bakåt sålunda tycks ligga under 1700-talets sista två- 
tre-fyra decennier, finns det en sådan framåt? Vad betydde 1862 års re
form?

1862 - namnbyte eller genombrott?
Jag har tidigare påstått att reformen huvudsakligen var ett byte av 
namn, från socken till kommun.8 Det påståendet måste nog revideras 
en aning. Visserligen pågick en långsam utveckling under hela perio
den - och troligen ända från 1700-talets slut - där lagstiftningens refor
mer sällan gav några omedelbara resultat. Det räckte t ex inte med att 
inrätta sockennämnden 1843, det krävdes att man också 1847 tvingade 
den att ta befattning med en utökad fattigvård,9 och inte ens det räckte 
i alla socknar för att den skulle fungera enligt lagstiftningen. Men vissa 
förändringar kommer uppenbarligen efter 1862.

Vi har t ex konstaterat att man följde lagstiftningen vad gällde de år
liga kommunalstämmorna. Den gamla traditionen med huvudstämman 
på våren ersattes av decemberstämmor. Det kan synas som en liten änd
ring men frågan är om inte sådana påtagliga förändringar är ägnade att 
skapa känsla av något nytt har inträffat. Än viktigare såtillvida har den 
årliga lunken med inkomst- och utgiftsstat och debiterings- och fyrktals- 
längd varit. Var och en har fått klart för sig storleken på sin ’aktiepost’ 
i det ’bolag’ kommunen nu kan liknas vid.10 Fyrktalen har i dessa kom
muner kommit till använding.11

Budgetprincipen har samtidigt skapat förutsättningar för en ’avperso- 
nifiering’ av kommunen. Tidigare kunde alla klart uppleva kopplingen 
mellan deras bidrag och den aktivitet som bidraget hade beslutats för. 
Det var nog inte så svårt att se det sambandet i det nya systemet heller, 
med tanke på hur få människor som var berörda och hur geografiskt 
överskådliga kommunerna var, men på sikt måste detta ha gjort en ex
pansion av den kommunala ekonomin lättare att genomföra.



Verksamheten på stämman har också blivit mer formaliserad och 
rutiniserad.12 Vi har sett att stämmointensiteten i de olika kommunerna 
mot slutet av perioden inte varierar lika mycket. Stämmorna tycks ha 
blivit kortare. Långa diskussioner, diktamina till protokollet och skrift
liga inlägg blir mindre vanliga. Stormötesförvaltningen har avlösts av ett 
'medlemsmöte’ som ’styrelsen’ redovisar inför och går till med större 
frågor.

Om man ser till de magert bevarade kommunalnämndsprotokollen 
tycks nämnden huvudsakligen ha sysslat med fattigvården. Det är ju 
inte så underligt om man betänker att skolan, kyrkan och mycket annat 
1862 fördes till den kyrkliga församlingen. Paradoxalt nog blir kanske 
fattigvården först 1862 den verkliga tyngdpunkten i kommunens arbete; 
dock inte på stämman.

Relationen mellan kommunen och församlingen vore värd en egen 
undersökning, inte minst som man kan förmoda att det i mycket var 
samma personer som bar upp båda dessa arvtagare till den gamla sock
ensjälvstyrelsen. I skolfrågor hade den kyrkliga församlingen ju länge 
ett starkt inflytande - huvudmannaskapet för barnundervisningen över
fördes till kommunerna först mellan 1930 och 1955.13 Likaså vore det 
nödvändigt att veta mer om socknens och kommunens relationer till 
andra fora på lokal nivå, före och efter 1862, som byn, häradstinget och 
landstinget.

Förvisso innebar inte 1862 en omedelbar revolution på det lokala pla
net. I en 60-poängsuppsats om just Brännkyrka åren närmast före och 
efter reformen har Eva Sjödén övertygande visat att samma personer 
fortsatte styra på samma sätt som tidigare.14 Men på sikt innebar refor
men - eller snarare det faktum att det fanns lokala förutsättningar för 
att den skulle accepteras - ändå ett steg mot en mer formaliserad och 
elitiserad lokal politisk kultur. Den kanske slussade in lokala förmågor 
i regional och nationell offentlighet, men förutsättningarna för lokalt 
deltagande blev i det korta perspektivet troligen mindre.

Mot ett organiserat samhälle
Reglering, formalisering, rutinisering och elitisering kan sålunda stå 
som sammanfattning av den process som omdanade den lokala politiska 
kulturen på den svenska landsbygden. Den är intimt hopflätad med ag
rarsamhällets utveckling och differentiering. Det är en process som bör
jar före 1815 och som långtifrån har avstannat 1876.

Man kan också se utvecklingen som en del av hela samhällets ’ratio-



nalisering’ under denna period; nya organisationsformer växte fram 
samtidigt med det kapitalistiska samhället. Man har talat om en allmän 
”byråkratisering” i samhället, som har sin början i företagen under den 
”organiserade kapitalismens” epok från 1870/90 och inemot 1930.15

För att använda Thorsten Nyboms terminologi utgör formaliseringen 
av kommunens verksamhet ett exempel på ”traditionell byråkratise
ring”, en byråkratisering av själva verksamheten.36 Det är en form som 
han inte betraktar som lika genomgripande som en sådan byråkratise
ring som innebär att byråkratiska strukturer ingriper i andra delar av 
samhällslivet, som företagens, statens och organisationernas byråkrati
sering kom att göra under den organiserade kapitalismen.

En byråkratisering av det kommunala livet hade heller ännu inga för
utsättningar att innebära annat än att verksamheten i sig kom att följa 
fastare normer. Någon kommunal byråkrati i sociologisk mening, en 
grupp byråkrater, fanns ännu ingen tillstymmelse till - klockare Sandin 
i Skånela får ursäkta. Icke desto mindre utgör den kommunala utveck
lingen också ett exempel på vägen mot den organisering av samhället 
som blir så markant på många områden efter 1890.37

Den samhällsorganisatoriska sidan av de pågående samhälleliga för
ändringarna är särskilt tydlig i reformen 1862 inte för landsbygdens men 
för städernas del. Här förlorade de burskapsägande borgarna sin sär
ställning på rådstugan. Privilegier med medeltida anor ersattes av ett 
inkomststreck. Stånden avlöstes av jämlika medborgare - dvs i prakti
ken av en plutokrati. På landsbygden kom plutokratiseringen mer grad
vis.

Säteri- och bruksägare och skattebönder hade säkert haft ett i regel 
dominerande inflytande i 1810-talets socknar. Deras efterkommande, 
kommersiella lantbrukare av olika storlek och fabriksägare, hade troli
gen ett än starkare grepp om 1870-talets kommuner.

När den riksbekante jordbruksstorföretagaren Axel Odelberg 30 de
cember 1872 för gott lämnade ifrån sig ordförandeklubban för Bränn
kyrka kommunalnämnd togs hans lilla avskedstal till protokollet. Han 
önskade ”att samma endrägt och goda anda, som hittills varit rådande, 
äfven framgent måtte ega rum inom såväl Kommunalnämnden som 
Stämman”.

Konsensusidealet levde vidare, men de som nu skulle vara överens 
var inte de som brukade jord som en gång på 15- eller 1600-talet hade 
satts i mantal eller försetts med säteriprivilegier. I stället var det den tra- 
ditionslösa penningen som räknades. Envar med ett kapital, om det så 
var förvärvat igår, skulle ingå i endräkten eller bryta den med fyrkarnas 
hjälp. En ny tid hade inletts i sockenstugan.
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Noter

Kapitel 1
I Till stämrnoprotokoll för de undersökta socknarna/kommunerna hän
visas i texten med sammanträdesdatum. Se vidare källförteckningen s 
104 ff.
2Samuelsson, Från stormakt till välfärdsstat, 1969, 157. Liknande for
muleringar t ex hos Herlitz, Grunddragen av det svenska statsskickets 
historia, 6 uppl, 1967, 214, eller Norborg, 170 år i Sverige, 1982, 154.
3 Almond & Verba, The Civic Culture, 1963, 15.
4 Ibid, 17-20. Om politisk kultur och den senare kritiken av Almond och 
Verba, se tex Dittmer, ”Political Culture and Political Symbolism”, 
World Politics XXIX, 1976/77, 553-557. Inte minst har teorin kritiserats 
för ”psykologisk reduktionism”, där t ex politisk opposition kan stämp
las som ett avvikande beteende hos individen.
5 En känd exponent är t ex Giddens, Central Problems in Social Theory, 
1979; se särskilt kap 2.
6Demertzis, Cultural Theory and Political Culture, 1985, 144-146, 159 
(cit); se detta verk för en relativt aktuell diskussion av begreppet.
7 Jag har tidigare diskuterat samhällsomvandlingen och angivit refe
renser i min Kommunal frihet för nationell samling, 1987, 11.
8 Winberg, Folkökning och proletarisering, 1975, 48.
9Wåhlin, ”Omkring studiet af de folkelige bevægelser”, Historisk tid
skrift 1979, 129.
10 Sökandet efter samhällsorganisatoriska alternativ har starkt betonats 
av Torkel Jansson, Adertonhundratalets associationer, 1985.
II Det är synd att det saknas en gängse term för det förkapitalistiska sam
hället. ”Feodal” används här om ett samhälle där marknadsrelationerna 
inte var lika viktiga som i kapitalismen och där överskottet framförallt 
kom från ränte- och skattepliktiga bönder. Det är ingen bra term men 
hävdvunnen i par med ”kapitalistisk/borgerlig”.
12Diskuterat senast hos Karlsson, ”Arbetsdelning och integration före 
marknadssamhället”, Historisk tidskrift 1988:3.
13 Det behöver förhoppningsvis inte påpekas att det är en sak att påvisa 
och förklara en konsensussyn hos de historiska aktörerna, en helt annan 
att i sin forskning utgå från en sådan. Jag inskränker mig till det förra. 
14Jansson, Adertonhundratalets associationer, 227-230.



!5Se t ex Collins, Max Weber, 1986, 61-79.
I6Tex Winberg, Grenverket, 1985, 212 not 34, som vill lägga "brytpunk
ten” i varje fall före 1700-talets mitt.
17Jansson, Adertonhundratalets associationer, passim.
18 Norrlid, Demokrati, skatterättvisa och ideologisk förändring, 1983, 41 
f.
19 Se också min något fylligare översikt "Äldre tiders lokala självsty
relse”, RA-nytt 1988:1. En forskningsöversikt med bredare tema och 
kronologi ges hos Österberg, ”Svenska lokalsamhällen i förändring ca 
1550-1850”, Historisk tidskrift 1987, 332-339. Avsikten är inte att här 
presentera en fullständig forskningsgenomgång, som egentligen också 
borde uppmärksamma den rika lokalhistoriska litteraturen med kom- 
munalhistoriskt intressanta uppgifter.
20Johansson, Svensk sockensjälvstyrelse 1686-1862, 1937.
21 Jämför Sörndals kritik i recensionen i Statsvetenskaplig tidskrift 1938. 
22Johansson, 354 f.
23T ex Johanson, ”Fattigvård i Sverige under 1700-talet”, i Oppdaginga 
av fattigdomen, 1983, 312 ff; Pulma, Fattigvård i frihetstidens Finland, 
175-177, 196-200, som dock också visar att sockenstämman ibland 
kunde användas som myndigheternas redskap. Nyligen har Lars Wes
terlund, Sockensamhällen och provinssamfund, 1988, uppmärksammat 
flera radikala förslag i frihetstidens riksdag om självstyrande organ, för
slag som han anser huvudsakligen sprang ur en lantbruksreformatorisk 
vilja men som strandade då de alltför starkt hotade den traditionella ad
ministrativa strukturen.
24Sörndal, ”1817 års förordning om sockenstämmor och kyrkoråd”, 
Statsvetenskaplig tidskrift 1941, som i huvudsak endast är en analys av 
själva lagen.
25Tex Lagerroth, ”Mantal och fyrk”, Statsvetenskaplig tidskrift 1928 och 
Nilsson, "Folkval och fyrkval 1863-1909”, Scandia 1964, som dock också 
i hög grad diskuterar de praktiska effekterna av fyrkskalan för lands
tings- och förstakammarval.
26Två viktiga men ytterst deskriptiva verk är Swensson, Den parlamenta
riska debatten kring den kommunala självstyrelen i Sverige 1817-1862, 
1939, och Mellquist, Rösträtt efter förtjänst?, 1974.
27 Av intresse i jubileumsverket Hundra år under kommunalförfattning
arna 1862-1962, 1962, är framför allt Fritz Kaijsers fylliga bakgrunds- 
teckning ”1862 års kommunalförordningar. Tillkomst och innebörd”.



Bidragen om tiden närmast efter 1862 är av mer skiftande halt. Norrlids 
Demokrati, skatterättvisa och ideologisk förändring samt ”Kommunen 
som bolag”, Scandia 1970, rör båda huvudsakligen förhållanden efter 
1900. De hos mig förbisedda landstingskommunerna, som tillkom 1862, 
behandlas hos Nilsson, Självstyrelsens problematik, 1967, och i där an
förda uppsatser. Kännetecknande för dessa studier är en viss slagsida åt 
analysen av det centrala debattmaterialet. Mer av sockenstämmoverk- 
lighet kan komma in i studier med annat huvudsyfte, t ex hos Birgit Pe
tersson, ”Den farliga underklassen”, 1983, när hon diskuterar fattigvår
den i några skånska socknar.
28Gustafsson. ”Äldre tiders lokala självstyrelse”, 58-63.
29Österberg, ”Svenska lokalsamhällen i förändring”. Denna artikel får 
samtidigt tolkas som en utgångspunkt för ett forskningsprojekt på detta 
område där flera doktorander i historia i Uppsala och Lund är engage
rade.
30Synen på den lokala självstyrelsen som ett renodlat statligt disciplin
eringsinstrument kan Österberg (329 f) dock bara belägga hos Sandin, 
Hemmet, gatan, fabriken eller skolan, 1986. Det är möjligen att göra en 
höna av en fjäder, eftersom Sandin bara i förbigående berör förhållan
den på landsbygden. Sandin, 68-74; jfr Lennart Lundmarks kritik i hans 
recension, Historisk tidskrift 1987, 131.
31 Österberg, ”Svenska lokalsamhällen i förändring”, 338.
32 Detta innebär dock inte att jag skulle anse att t ex studier av centralt 
debattmaterial inte kan ha ett värde i sig, som Lars Westerlund, Socken
samhällen och provinssamfund, 6-8, tycks ha uppfattat min (och Öster
bergs) ståndpunkt. Jag håller med honom om att detta också kan vara 
en givande infallsvinkel och är f ö själv skyldig till en sådan studie, Kom
munal frihet för nationell samling (presenteras nedan).
33Jansson, Agrarsamhällets förändring och landskommunal organisa
tion, 1987.
34En tanke Jansson också utvecklat i Adertonhundratalets associationer, 
särskilt 40-50.
35Jansson definierar sin undersökning till "hur författningarna debatte
rats och utvecklats” (Agrarsamhällets förändring, 10), men en systema
tisk diskussion om vad som här har beaktats eller lämnats utanför saknas 
tyvärr.
36 Jag är mer tveksam till om den tidiga svenska 1800-talsstaten verkligen 
”dissocierade” sig från så många uppgifter och la över dem på sock-



narna, om den lokala självstyrelsen ska ses som en del i en ”emancipa- 
tionsprocess”. Det är emellertid inte en central fråga i denna undersök
ning.
37Jansson, Agrarsamhällets förändring, 20.
38Gustafsson, ”Bland grevar och avskedade soldater”, Historisk tidskrift 
1986.
39Ibid, 501.
4()Gustafsson, Kommunal frihet för nationell samling, 1987.
41 Därvidlag överensstämmer mina slutsatser i stort sett med Jansson, 
Agrarsamhällets förändring.
42 Gustafsson, Kommunal frihet, 57.
43För den europeiska scenen se ibid, 9, 55 f, och där anförd litteratur, 
inte minst översikten över utvecklingen i Väst- och Centraleuropa hos 
Heffter, Die deutsche Selbstverwaltung, 1950, 137-160.
44Citerat i Gustafsson, Kommunal frihet, 56 f.
45Torkel Jansson, Agrarsamhällets förändring, 119, betonar att ”man i 
många stycken måste betrakta 1843 års reformering som minst lika ny
danande och vägröjande för den kommande utvecklingen som den s.k. 
stora kommunalreformen av år 1862”. Han syftar då på rösträttsutvidg- 
ningen och sockennämndens tillkomst.
46 Det vore intressant om någon ville göra en systematisk undersökning 
för att se i vad mån lokala förtroendemän kom att ingå i regionala och 
nationella offentligheter - landsting, riksdag, associationer och folkrö
relser - före och efter 1862. Det blir det inte plats att gå in på här.
47Svensson, ”Storkommunerna”, i Hundra år under kommunalförfatt
ningarna, 391, anger uppskattningen 2447 kyrksocknar 1860. Socken
självstyrelsens handlingar finns i kyrkoarkiven, som i regel förvaras på 
landsarkiven, medan de kommunala handlingarna från 1862 och framåt 
i de allra flesta fall finns på dagens kornmuners centralarkiv.
48 Se referensförteckningen s 106. Jag vill här tacka de studenter jag de 
senaste åren har lyckats locka in på kommunalforskningens väg. 
49Peter Aronsson i Lund samt Alberto Tiscornia och Urban Johansson 
i Uppsala behandlar bl a dessa frågor i sina pågående avhandlingsarbe
ten.
50Gustafsson, ”Bland grevar och avskedade soldater”, gav ju också till 
resultat en sådan skillnad mellan en ’bondsocken’ och en ’godssocken’. 
51 Uppgifterna bygger, där inte annat anges, på Tham, Beskrifning öfver 
Sveriges rike, 1:3, Upsala län, 1850. 1:4, Stockholms län, 1850 och 1:5;



Hammar, Socken-statistik öfver Sverige, 1860.
52Jag arbetar för närvarande med en studie av Brännkyrka från medel
tid till 1800-talets mitt i stad-omland-perspektiv; en del av det som här 
sägs om socknen bygger på detta kommande arbete.
53 En lokalhistorisk framställning om Spånga är Spånga sockens historia, 
1966. Där har Karin Ankarberg skrivit ”Spångas kommunalhistoria” i 
mycket deskriptiv form.
54Ibid, 272.
55Enligt Ahnlund, ”Spångas bebyggelsehistoria”, i ibid, 230 f, blev stat
systemet utbrett under 1800-talets början - å andra sidan menar han att 
lantbruket inte utvecklades nämnvärt.
56Tham, Beskrifning 1:4, 54.
57 Om Turinge också Turingeboken, 1940.
58Humble, ”Nykvarns pappersbruk”, i ibid.
59Humble & Lybeck, ”De smärre industrierna”, i ibid.
“Uppgifter om arbetarna saknas typiskt nog i Turingeboken, däremot 
beskrivs i Dohlwitz, ”Något om sällskapslivet i Nykvarn på 1850-talet”, 
hur en ”punschpatriotisk” krets av herrar inspektorer, verkmästare etc 
sjöng i kör och gjorde utflykter.
61 Emigrationsutredningen, bilaga V, 1910, 23 f.
62Åsunda härad är objektet för Eriksson & Rogers, Rural Labour and 
Population Change, 1978. Om befolkningsutvecklningen se s 256. 
“Johansson, 5.
“Diskuterat närmare med litteraturhänvisningar hos Gustafsson, Mel
lan kung och allmoge, 1985, 14-16.
65 Som läsvärda exempel på sådana studier kan nämnas Liliequist, ”Ti- 
delagstabuet i 1600- och 1700-talens Sverige”, Historisk tidskrift 1985, 
eller Österberg, ”Våld och våldsmentaliteter bland bönder”, Historisk 
tidskrift 1983. Flera exempel på pågående studier gavs vid den ovan
nämnda konferensen i Lund 1988.

Kapitel 2

'Citerat hos Gustafsson, Kommunal frihet, 8.
2 För en översikt se t ex Kaijser op cit.
3 Westerlund, Sockensamhällen och provinssamfund, om olika förslag

1717-1752.



4Kungl forordn 26/2 1817. Förordningen grundligast behandlad av 
Sörndal, ”1817 års förordning angående sockenstämmor och kyrko
råd”, Statsveteskaplig Tidskrift 1941.

5Sundin, "Kontroll, straff och försoning”, 55 f.
6 SFS 1843:27-28.
7 SFS 1862:13.
8 Påpekat t ex av Jansson, Agrarsamhällets förändring, 157.
9Sörndal, 1, 45.
10 En allmän bakgrund om kyrkans och prästens ställning visavi försam

lingen kan sökas hos Brilioth, Svensk kyrkokunskap; 1700-talets för
hållanden kommer att närmare behandlas i den avhandling om präs
terna under 1700-talet som Carin Bergström arbetar på vid historiska 
institutionen i Stockholm.

111 s k konsistoriella och régala pastorat hade sockenborna möjlighet att 
uttrycka sin önskan genom prästval, medan i de patronella en patro
nus hade ensam förslagsrätt. I denna undersökning var Österåker ett 
patroneilt pastorat, i de övriga förekom alltså prästval. De eventuella 
konsekvenserna för sockensjälvstyrelsen har här inte undersökts; de 
kommer att behandlas för 1700-talet i Carin Bergströms kommande 
avhandling.

12 SFS 1862:43.
13 SFS 1842:19. Allmänt se Svenska folkskolans historia 2, av Klas Aqui

lonius, 1942, spec s 312-319.
14En kort översikt över lagstiftningen ges i Göran B Nilsson, ”Svensk 

fattigvårdslagstiftning 1853-1871”, i Nilsson & Berggren, Liberal soci
alpolitik, 1965.

15Gustafsson, ”Biand grevar och avskedade soldater”, 500.
16Arstrycket, kunglig förordning 27/2 1772. Frohnert, ”Administration i 
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Hur gamla är våra kommuner? Man läser ibland att landsbygdskommu
nerna skapades med kommunallagarna 1862. Men långt tidigare samla
des socknens bönder i sockenstugan för att under prästens ordförande
skap bestämma om gemensamma angelägenheter. Denna bok handlar 
om sockenstämman och dess arvtagare kommunalstämman under 1800- 
talet.

Vid 1800-talets början var skillnaderna stora mellan olika socknar 
med avseende på hur man löste konflikter och fattade beslut. Helst und
vek man motsättningar och ville uppnå endräkt. Men under århundra
dets lopp, i takt med det borgerliga samhällets framväxt också på andra 
områden, bröt en ny politisk kultur igenom. Den lokala självstyrelsen 
blev mer reglerad, formaliserad, rutiniserad och elitiserad.
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