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The main issue of this study is to discuss the question of périodisation within modern 
urban and local history. For a long time it has been rather common in Sweden to 
periodise local development with references to national history. However, during last 
decades several scholars have argued for a local périodisation based not on national 
events but on the town’s own experiences and premises. My point here is that both 
methods can be relevant. We can not talk about one single way for périodisation. 
Everything depends on the researcher’s perspective. A national périodisation is for 
example to be preferred by a scholar interested to find out how global or national 
trends effect local development. On the other hand, when writing a city biography a 
local périodisation may turn out as superior to a national one.

My object has been to see if national (or global) trends can be identified on a local 
level. For that purpose I have focused four themes: local elections, local finances, 
demography and labour market. Geographically the study is concentrated to the town 
of Kalmarin south-eastern Sweden and its surrounding countryside. The period c.1930 
to 1970 stands out as a specific phase locally as well as nationally. This was the heyday 
for the welfare state and the Swedish model (folkhemmet) but also for industrial 
Sweden. Economic developments prospered under Social Democratic regimes, social 
conflicts were few and local finances expanded substantially.

In the data series I have observed there are consistently and clearly discernible 
breaks around 1930 as well as 1970. Thus, turns can be observed in local politics, local 
finances, demography and economy. Town and countryside have during the 20th 
century followed the same paths of development, but sometimes with the town one 
step in front of the rural communities.
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Stadens tid

Stadens tid
Stadens tid handlar om vågorna i historien, om periodgränser, cykler och 
strukturbrott i de lokala sammanhangen. Följer staden samma kronologi 
som riket? Eller finner staden sin egen tidsrytm? Kan lokalsamhället 
förväntas ha en annan periodicitet än riket? Råder en annan tid i staden än 
på landet? Den bärande tesen i denna studie är, att åtminstone sedan 
industrialismens gryende dagar har stadens tid på ett långsiktigt plan också 
varit nationens tid. Vidare menar jag att land och stad generellt följt samma 
periodiska mönster men kanske ibland med varierande innehåll. Staden 
har i så fall legat steget, eller perioden, före landet. Det vi kan se i staden 
under period ett blir landets erfarenheter under period två, när staden redan 
växlat in på ett annat spår.

Stadens tid handlar därmed också om förhållandet mellan det stora och 
det lilla. Charles Tilly har hävdat att urbanhistoriens viktigaste uppgift 
borde vara att analysera hur de globala processerna tränger in i och omvand
lar ’det lilla livet’, ”the routines of everydaylife”.1 Alternativt kan det tänkas 
handla om hur enskilda platser och individer berörs av enstaka beslut och 
händelser som inträffar långt utanför deras egen påverkansmöjlighet och 
räckvidd. Det tål att diskuteras om ett sådant perspektiv nödvändigtvis har 
något med staden som sådan att göra. I Tillys koncept kan staden mycket 
väl bara bli den plats där undersökningen genomförs utan referenser till 
ortens betydelse i sammanhanget. Platsen riskerar att underordnas temat, 
och det blir då mer likt en studie hemmahörande i den kategori som kallats 
’staden som medel’.2 Men i det fall orten som sådan fokuseras handlar det 
otvivelaktigt om att analysera staden som plats.

Samtidigt bör man hålla i minnet att Tilly ville markera en distans till 
vad han menar vara en postmodernism, där allt tenderar att bli en fråga

1 C. Tilly 1996,702-3.
2 L. Nilsson 1990.



om yta, språk och kommunikation, och med diskurs och konstruktion i 
högsätet. Allt för stor vikt tillmäts gärna det individuella och det enskilda 
fallet. Föreställningar, idéer, tankar osv kan inte ses isolerade frän sin 
verklighet. Historikerna måste gå på djupet, inte nöja sig med ytliga 
föreställningar och personliga upplevelser av än det ena och än det andra, 
utan söka ’sanningar’ och gripa sig an hela det komplicerade samspelet 
mellan ’smått’ och ’stort’.3

När det lokala påminner om det globala är det lätt att likt Tilly se det 
som att det lilla samhället påverkas av och följer en utveckling bestämd av 
större och anonyma krafter. Men relationen kan också ses som den omvända. 
De nationella och globala trender vi kan avläsa är resultatet av aktiviteter 
och processer av tämligen likartat slag utspelade i och framväxta ur en rad 
lokala sammanhang. Det är det lokala som ger det globala. Varför agerar i 
så fall människor på olika platser på ett sådan sätt att periodiciteten hos 
orterna blir densamma? Förhållandet mellan det stora och det lilla kan 
dessutom ses som en interaktiv process. Samhällslivet utformas i en ständigt 
fortgående växelverkan mellan lokala praktiker och globala strukturer. Men 
ändå: varför far vi, som kommer att framgå, dessa fyrtio-femtio åriga cykler? 
Kan det kanske ändå ha något med generationsväxlingarna att göra?4

Den långa trenden
När man ritar upp en kurva över de svenska städernas och tätorternas 
befolkningsutveckling från 1800 och framåt finner vi bland annat att det 
tjugonde århundradet bjudit på tre helt olika förlopp. Gränsåren ligger 
kring 1930 respektive 1970 (diagram 1, sid. 19). De första decennierna på 
1900-talet utgjorde en fortsättning på den industriella fas som initierades 
redan under 1800-talet, och där städerna fick ny näring runt sekelskiftet 
genom verkstadsindustrins starka frammarsch. En ny epok med mycket 
stark urbanisering tog vid runt 1930, och samtidigt började vad vi brukar 
kalla folkhemstiden. Den fick stora konsekvenser för städerna, för det var 
som bekant städerna och landsbygdens kommuner som i första hand skulle 
genomföra politiken och bygga det framtida samhället.5

Folkhemstiden innebar efterhand också en kulmen på industrialismen. 
Antalet industriarbetare nådde således ett maximum vid 1960-talets mitt. 
Industrierna böljade successivt betyda allt mindre för stadsbomas försörjning. 
Tjänstesektorn tog över som sysselsättningsmässigt största näringsfång. Den

3 B. Stave 1998.
4 L. Nilsson 1995.
5 Se vidare L. Nilsson 1989, kap 4, 6.



offentliga sektorns starka utbyggnad var här en viktig komponent.6 7 
Samtidigt skapade den problem som samhället fick allt svårare att tygla. 
Folkhemmet nådde sitt kapacitetstak. Den starka betoningen av offentliga 
arrangemang kom i otakt med den övriga samhällsutvecklingen. Nu var 
det marknaden som gällde.

Detta förlopp är i sig inget historiskt märkligt. Det är ett tämligen 
normalt inslag, och som ansluter till den allmänna innovationskurvan. De 
strukturer och lösningar som byggts upp och visat sig fungera ytterst väl i 
en specifik historisk situation når så småningom sin övre gräns. När omgiv
ande villkor förändras kan det bli svårt att fortsätta att växa, rentav svårt att 
överleva. Mycket beror pä hur pass flexibelt och anpassningsbart systemet 
är. Folkhemmet och välfärdsstaten hamnade således i allvarlig kris, när 
tilltagande internationalisering och globalisering gradvis ändrade spel
reglerna och bland annat gjorde traditionell högskattepolitik snarare till ett 
hinder än fundamentet för en framgångsrik svensk modell. Bantning och 
nedrustning av offentliga verksamheter sågs som ett viktigt botemedel. I 
förlängningen och vid sidan av denna folkhemsproblematik har också 
frågan om den svenska demokratins, som vi känner den, förmåga att 
överleva i en alltmer global och medial värld aktualiserats.

Globaliseringen under det sena 1900-talet har också intressanta rumsliga 
dimensioner. En särskilt uppmärksammad tendens är regionaliseringen av 
Europa med bland annat etablerandet av regionala parlament. Regionala 
och lokala intressen har på sikt förutspåtts kunna ersätta nationalstaterna. 
En annan tendens är framväxten av så kallade världsstäder - ’global cities’ 
eller ’world cities’. Gemensamt för dem är framförallt deras kontrollerande 
och koordinerande roller inom den nya världsordningen. Världsstäderna 
utgör noderna i ett globalt ortssystem och de identifieras bland annat genom 
det stora inslaget av internationell verksamhet på de lokala marknaderna.

Från 1970 kan vi därför tala om en ny epok. Den har väl ännu inte fått 
sitt definitiva namn. Vi kan tala om postindustriell tid, informations
samhället, IT-samhället eller postmodern tid osv, vilket som än föredras.8 
Postmoderniteten förutsätter givetvis en föregående modernitet. Den 
moderna tiden förknippas ibland främst med industrialismen, men tar i

6 L. Nilsson 1989, 199-203.
7 S. Sassen 1991, 1994. C. Elmhorn 1998. För en kritisk diskussion av Global 

CityHypothesis se t ex C. Hamnett 1994,1996 och J. W. White 1998.
8 B.Lundberg &M. Mattsson använder t ex begreppet postmodernt samhälle. 

De påpekar också att dagens hektiska sökande efter lokala identiteter bottnar 
i en fragmentarisering och upplösning av det traditionella lokalsamhället
(B. Lundberg &M. Mattsson 1997, 169).



andra sammanhang sin början med upplysningen och mitten av 1700- 
talet. Modern kan dock ges en mer relativ och flytande innebörd. Den 
betecknar då inte en fast epok i historien utan helt enkelt samtiden, när 
den än må infalla. För oss är således 1990-talet modern tid, och på 
motsvarande sätt var 1890-talet, 1630-talet, 1410-talet osv modernt för 
sin tid. Här får dock postindustrialism, IT-samhälle, nätverkssamhälle, 
postmodernism etc stå för samma sak: stads- och samhällsutvecklingen 
vid randen till det 21:a århundradet, eller det tredje milleniet.

Det viktiga i sammanhanget är 1900-talets tre urbana epoker: folkhems- 
tiden (avgränsad till åren cirka 1930-1970), föregången av en period med 
spirande industrialism och följd av postindustriella villkor. Med ett ännu 
något längre tidsperspektiv finner vi att hela perioden från cirka 1830 till 
1970 representerar en enhet. Den utgör en sekulär fas: den moderna eran 
eller industrialismens tidsålder. Den utgör i sin tur en av dessa långa epoker 
om 100-200 år som vi mött tidigare i historien. För Sveriges del innebar 
den bland annat att urbaniseringsnivån höjdes frän 10 till 80 procent, men 
där också tillväxten långsiktigt böljade fram och tillbaka. Gränsen kring 
1970 är således inte bara en vanlig strukturgräns mellan två historiska 
perioder, den markerar dessutom inträdet i en helt ny epok i kedjan av 
sekulära vågor.9

Kapitalismmodellen
Den periodisering av Sveriges moderna urbana utveckling, som här 
presenterats, stämmer väl med vad andra historiker funnit inom helt andra 
samhällsområden. Mest känd och diskuterad är ’kapitalismmodellen’ med 
rötter i den tyska Bielefeld-skolan och med Rolf Torstendahl som mest 
omtalade svenske uttolkare. Enligt detta schema inträffade omkring 1930 
en övergång från organiserad kapitalism till delaktighetskapitalism, och 
den följdes från cirka 1970 av korporativistisk kapitalism. Till grund för 
kronologin ligger långsiktiga förändringar inom teknologi, arbetsfördelning, 
marknadsorganisering och sociala konflikter.10

Kapitalismmodellen har inte undgått kritik. Främst har diskussionen 
kretsat kring den organiserade kapitalismens karaktär. Periodiseringen fotas 
i förhållanden som kännetecknar en industriell arbetsmarknad. Men Sverige 
var ett agrart samhälle ända fram till 1930-talet. Det har därför ifrågasatts 
om beskrivningen av den organiserade kapitalismens karaktär kan vara

9 L. Nilsson 1992c. Se även S. Lilja 1990, L. Nilsson 1997,146-7. 
10 R. Torstendahl 1984, 1986,1989.



giltig för det småskaliga, svenska familjejordbruket.11
Ulla Wikander vill tillföra modellen en genusaspekt.11 12 13 Och Klas Amark 

har kritiserat den för att vara alltför teknologiskt styrd. Istället betonar han 
ekonomiska förhållanden. Medvetna försök till begränsningar av den fria 
konkurrensen mellan köpare och säljare skulle således utgöra den organi
serade kapitalismens mest typiska inslag.1’ Ekonomin återkommer hos 
Torsten Nybom, när han diskuterar olikheter mellan tyskt och svenskt, och 
särskilt frågan om en tysk särutveckling. Den tyska utvecklingen skulle ha 
varit mer centralmaktsdirigerad till skillnad från det näringslivsstyrda miljö 
som kännetecknade vårt land. Nybom talar för Sveriges del om ”ekonomins 
primat”.14

Bill Sund är också intresserad av nationella olikheter, men menar 
samtidigt att alltför stor vikt lagts vid ekonomin. Genom att politiken 
tilldelats en mindre framträdande roll tenderar modellen att skymma 
nationella särdrag.15 Politikens och statens roll har likaså poängterats av 
Torbjörn Nilsson, som menat att det den vägen inte går att separera en 
klassisk kapitalism från en organisatorisk.16 17 Statens församhälleligande i 
anslutning till övergången från klassisk till organisatorisk kapitalism har 
diskuterats av Svenbjörn Kalander. Han menar att man här kan spåra en ny 
statsuppfattning. Den gamla gränsen mellan enskilt och allmänt luckrades 
upp. Staten började ta ett totalt ansvar för samhällsutvecklingen, och det 
kommunala, som tidigare förts till den enskilda sfären, blev nu en del av 
den offentliga sektorn.1'

Diskussionen har således till stor del handlat om den organiserade 
kapitalismens karaktär och inre dynamik. Den har knappast alls berört 
periodgränserna som sådana. Jordbruket må utvecklas på annat sätt än 
industrin, men strukturbrotten kan likväl sammanfalla i tid.

Det är dock inte bara kapitalismmodellen som vill se 1930-talet som en 
historisk brytpunkt. Rikspolitiskt manifesteras förändringen i det social
demokratiska maktövertagandet. Maktskiftet var samtidigt inledningen

11 N. Edling 1996, 29-32, B. Persson 1991,19, L. Sommestad 1995, 519-21,
S. Soriin 1988, 163. För allmän diskussion om den svenska modellen se t ex 
P Billing & M. Stigendal 1994, J. Olofsson 1992, P. Thullberg & K.Östberg 
(red) 1994.

12 U. Wikander 1989. Se även C. Florin 1987.
13 K. Åmark 1986, 20-37, K. Åmark 1989,22.
14 T. Nybom 1986a. Jämför R. Torstendahl 1986, T. Nybom 1986b.
15 B. Sund 1989,213.
16 T. Nilsson 1994, 271ff.
17 S. Kilander 1991.



till ett mycket långvarigt socialdemokratiskt regeringsinnehav, som kom 
att sträcka sig ända fram till nästa strukturgräns (1970). På 1930-talet 
inledde arbetarrörelsen dessutom ett aktivt samarbete med storfinansen. 
Mest omtalat är 1938 års Saltsjöbadsavtal. Valter Korpi har talat om den 
”historiska kompromissen” mellan arbete och kapital.18 Lars I Andersson 
betonar som många andra åren kring 1930 som en gräns. Då fick bland 
annat den envist sega kommunalskattefrågan en lösning, vilket senare följdes 
av ett kraftfullt genomslag för kraven på interkommunal skatteutjämning.'9

Frågan om brott eller kontinuitet i den historiska utvecklingen under 
mellankrigstiden diskuterades livligt under 1970-talet. I sin rapport till det 
nordiska historikermötet i Uppsala 1974 betonade Bo Gustavsson särskilt 
kontinuiteten. Den socialdemokratiska ’krispolitiken innehöll inget dramatiskt 
eller avgörande nytt. Politiken byggde i hög grad på äldre traditioner.20 I 
senare forskning har, som vi just sett, istället det nya’ framhävts. Betoningen 
har då legat på regeringsskiftet och den politiska konfliktnivån.

Om vi för en stund lämnar politiken till förmån för ekonomin framstår 
åter 1930-talet som en vågdelare. Långsiktiga vändpunkter har noterats för 
priser, produktion, utrikeshandel och flera andra ekonomiska variabler.21 
Därtill kan fogas det sociala brott i historien som Thomas Fürth talat om. 
Hans periodisering bygger på en studie av arbetslösa i 1930-talets Stockholm.22 
Vidare passerade industrin i början av 1930-talet jordbruket som Sveriges 
sysselsättningsmässigt mest betydelsefulla näringsgren. Samtidigt övertog 
tjänstesektorn från industrin rollen som näringslivets mest expansiva del. 
Inom industrin framträdde metall- och verkstadsindustrin som den överlägset 
största branschen och med expansionskraft helt i nivå med de starkast 
växande tjänstebranscherna.23 Och som vi redan sett vände denna trend runt 
1970. Tjänsterna blev då största näringsfång, alltmedan riket avindustriali
serades.

Nyligen har Richard Palmer beskrivit tiden från cirka 1920 till 1950 som 
en särskild etapp i Sveriges ekonomiska integrering med omvärlden. Han 
kallar den för ”den strategiska fasen”. En ny skiljelinje finner han mot slutet 
av 1970-talet när vi inträdde i ”intensifieringsfasen”.24

18 V. Korpi 1978.
19 L. I. Andersson 1995, 70.
20 B. Gustavsson 1974.
21 L. Jörberg 1983, O. Krantz &C.A. Nilsson 1975.
22 T. Fürth 1979.
23 L. Nilsson 1980, 38-39,134.
24 R. Palmer 1997.



Från ekonomin kan vi söka oss tillbaka till demografm. Den demo
grafiska transitionen inträdde under 1930-talet i en ny lång fas. Okad 
giftermälsbenägenhet, sänkt giftermålsålder, ökad fruktsamhet och tilltagande 
naturlig befolkningsväxt utgjorde några av de viktigare inslagen. Skiftet 
föregicks av vad samtiden kallade ”kris i befolkningsfrågan”. Vid denna tid 
började dessutom Sverige omvandlas från ett utvandrarland till ett invandrar- 
land.25

Giftermålstalets fördelning mellan land och stad är ett ytterligare 
demografiskt exempel. Fram till omkring 1930 gifte sig manliga stadsbor 
i klart mindre utsträckning än män på svensk landsbygd. Men därefter var 
förhållandet det omvända, och en ändrad könsblandning kan pä långt när 
förklara hela skiftet. För kvinnornas del fortsatte den gamla stad—land 
skillnaden att utjämnas för att helt ha utraderats omkring 1960. Då tog en 
ny tendens med tilltagande stad-land olikheter vid. Ett nytt mönster finns 
också bland männen. Där hade stad-land skillnaden successivt förstärkts 
alltsedan 1930-talet för att börja uttunnas omkring 1970.26

Nationellt eller lokalt
Vad jag hittills diskuterat är makroprocesser, förhållanden på nationell och 
delvis övernationell nivå. Regioner, städer och andra lokalsamhällen behöver 
inte nödvändigtvis följa samma periodicitet. Lokala och regionala särdrag 
i kombination med speciella historiska omständigheter kan ge varje ort 
och region dess egen profil.

Det har dock varit rätt vanligt inom svensk stadshistoria att periodisera 
en stads utveckling med ledning av nationella händelser. Krig, kungaskiften, 
nya kommunalförordningar och liknande saker har då kommit väl till pass. 
Kritik däremot har framförts av bland andra Eva Österberg och Sven Lilja. 
De har argumenterat för en periodisering med utgångspunkt i ortens eget 
liv.27

Lilja har hävdat att ”Den lokala periodiseringen bör vara fristående från 
en rikshistorisk kronologi. Den bör anknyta till lokala utvecklingsprocesser.”. 
Tankegången illustreras med Stockholm som exempel. Lilja skriver, att ”de 
rikshistoriska epokerna bara mycket ungefärligt later sig inpassas i den 
lokala utvecklingskurvan”. Strukturbrotten placerar han strax före år 1600, 
på 1680-talet samt omkring 1800-talets mitt.28

25 G. Guteland m fl 1975, E. Hofsten 1986. Se även J. Hajnal 1953a, 1953 b, 1965.
26 L. Nilsson 1992a, 44-62.
27 E. Österberg 1975, S. Lilja 1991a, 21-23, S. Lilja 1991b, 51-53.
28 S. Lilja 1991b, 51-53. Se även S. Lilja 1995, S. Lilja 1996.



Frågan är dock om Lilja verkligen diskuterar skillnaden mellan lokala 
och nationella förlopp. Det tycks mer handla om skillnader mellan traditionella 
gränsdragningar inom politisk historia samt trendbrott inom socio-ekonomi 
och demografi. Relaterar man Stockholms demografiska utvecklingskurva till 
det svenska urbaniseringsförloppet från 1100-talet fram till idag finner man 
nämligen en mycket klar parallellitet mellan den nationella och lokala 
utvecklingen. Stockholms demografiska strukturgränser visar sig väl samman
falla med de sekulära cyklerna i den nationella urbaniseringen.29 Om man 
ser på samspelet mellan det nationella och det lokala inom ett och samma 
fält (politik, ekonomi, demografi etc) far frågan om hur periodiseringar För’ 
ske en något annan dimension.

Man kan vidare fråga sig om Stockholm är ett väl valt exempel. En 
huvudstad som svarar för mellan 20 och 40, kanske 50, procent av ett lands 
stadsbefolkning får givetvis en stor tyngd i nationella tätortskurvor. Det kan 
vara mer givande att se på medelstora och mindre orter, som väger lätt i 
rikstotaler.

Liljas kritik mot periodiseringar i moderna stadsmonografier kan 
nyanseras något.30 31 Kalmar stads historia innehåller exempelvis många fler 
gränsår än som framgår av Liljas sammanställning, vilken bygger på startår 
och slutår för respektive volym. Förvisso präglas uppläggningen av många 
stadsmonografier av konventionalism, traditionalism och schabloner. Men 
volymskiljandet kan också vara praktiskt betingat. Det kan gälla att få fram 
två eller tre sidmässigt ungefär lika stora böcker. Det kan vidare handla om 
att ta vid där föregångare slutat. Vill man studera periodiseringar på djupet 
måste man tränga in i de enskilda bidragen. Först då kan vi få fram en för 
lokalhistorien rättvisande bild.

Periodisering enkom utifrån ortens eget liv torde framförallt vara att 
rekommendera när platsen behandlas tämligen oberoende av yttre omständig
heter. När man skriver lokalhistoria på ’lokalsamhällets premisser’. Den strategi 
som jag i ett tidigare sammanhang kallat ’individualiserande stadshistoria’, 
och av Hans Try benämnts ’äkta lokalhistoria’. 51 Då kan händelser som Eld
kvarns brand och skjutna delfiner plötsligt bli relevanta tidsdelare.32 Senare 
generationer tappar dock lätt sådana kronologiska hållpunkter för andra 
händelser som tar över och upplevs som mer centrala referenser. En periodiser
ing utifrån ortens eget liv kan därmed komma att variera en hel del över tid.

29 L. Nilsson 1992b.
30 S. Lilja 1991a, 21-23.
31 L. Nilsson 1990, 7-14, H. Try 1988.
32 Eldkvarn i Stockholm belägen på samma plats som nuvarande stadshuset 

blev lågornas rov 31 oktober 1878. Beträffande delfinen sej. Gamert 1994,90 ff.



När man söker fokusera staden i samspel med det omgivande samhället 
riktas intresset mer mot frågan om hur periodiseringar på riksnivå förhåller 
sig till lokala förlopp. Hur kan man se det lilla i det stora, eller omvänt: det 
stora i det lilla? Hur förhåller sig mikro till makro och makro till mikro. Det 
är den problematiken jag sökt fånga och diskutera i det följande.33

Kalmar och Möre
Geografiskt är denna undersökning koncentrerad till Kalmar stad och dess 
omgivande landsbygd (Mörebygden). Närmare bestämt handlar det om 
de tretton gamla socknar som tillsammans med Kalmar stad idag bildar 
Kalmar kommun.34 Landsbygden utanför staden sammanförs här av och 
till under namnet Mörebygden, eller Möre. Den rumsliga orienteringen är 
inte minst betingad av min tidigare kalmarforskning. Det är ofta, men 
behöver inte alltid vara det, en fördel att arbeta med en bekant ort. Dessutom 
är det praktiskt. Jag har till exempel kunnat nyttja redan insamlat material 
i nya kombinationer.

Den svenska landsbygdens gamla socknar, som blev kommuner genom 
1862 års kommunalförfattning, har under 1900-talets andra del genomlevt 
fler indelningsändringar än någonsin förr i historien. Först har vi storkommun - 
reformen från 1952. För Mörebygdens del innebar den att de tretton 
socknarna sammanfördes i sex storkommuner, där också vissa socknar 
ingick som senare förts till Kalmars grannkommuner. Kommunbildningen 
av 1952 såg ut så här:

Dörby (Dörby, Hossmo, Kläckeberga)
Läckeby (Förlösa, Åby)
Ryssby (Ryssby)
Ljungbyholm (Ljungby, St Sigfrid)
Södermöre (Hagby, Arby, Halltorp, Voxtorp)
Mortorp (Mortorp, Karlslunda, Oskar)

Nästa ändring inträffade vid årsskiftet 1964/65, då Dörby storkommun 
inkorporerades med Kalmar stad. Kommunblocksreformen kom i övrigt 
inte att påverka den kommunala indelningen i Kalmarområdet. En 
slutpunkt i det sena 1900-talets kommunala gränsdragande sätter kommun

33 För ytterligare diskussioner om relationen mellan storsamhälle och lokal
samhälle från senare tid se t ex P. Olausson (red) 1997, Det store i det små 
1997.

34 Kalmar landsförsamling bildade egen kommun fram till 1925 då den 
inkorporerades med Kalmar stad. Här har landsförsamlingen genomgående 
sammanförts med staden.



reformen av 1971. Kalmar stad och de fem kvarvarande storkommunerna 
från 1952 lades då samman till Kalmar kommun. Dock fördes Oskars 
socken i Mortorps gamla storkommun och St Sigfrid i före detta Ljungby- 
holms kommun till nybildade Nybro kommun.

Tiden och platsen
Tiden och platsen (eller rummet) kan sägas utgöra två av de mest centrala 
dimensionerna inom ortshistorien. Inget av dem är helt oproblematiskt. 
Båda är vad historiker av idag kallar konstruktioner. De har givetvis någon 
slags förankring i verkligheten, men inte på något givet sätt. Det är våra 
egna skiftande föreställningar, uppfattningar och erfarenheter som 
bestämmer våra förhållningssätt till tid och plats.

Platsen (rummet) avgränsar vi som ortshistoriker oftast till att avse en 
stad, en tätort annan än stad, en landsbygdssocken eller kanske en kommun. 
Det är en avgränsning som i huvudsak följer Sveriges administrativa 
indelning. Den är dessutom mycket praktisk, inte minst i förhållande till 
källmaterialets organisering. Platsen kan dock vara mycket annat. Den kan 
till exempel vara större eller mindre delar av en stad, ett kvarter, ett grannskap, 
en fastighet, ett gathörn etc. Här âç det dock inte så mycket rummets 
problematik som står i förgrunden som tidens, och framförallt hur vi 
periodiserar det historiska skeendet. Tiden delar vi gärna in i år, decennier, 
sekler osv. Händelser tidfästs till exempel till ett visst år, statistiska data 
samlas i årsvisa publikationer. Men det finns också andra indelningar. Vi 
talar således om upplysningen, mellankrigstiden, efterkrigstid, industrialismen 
etc. Och när det gäller längre historiska perioder har vi bland annat medeltiden, 
nyare tiden, förindustriell tid, tidigmodern tid, modern tid, för att inte tala 
om postmodern eller postindustriell.

Ofta föreställer vi oss den historiska tiden skiktad på detta vis. De korta 
perioderna, överlagras av mellanlånga som i sin tur uppgår i och överbryggas 
av sekulära epoker som kan sträcka sig över sekler. Det kan vara svårt att 
finna historiska data av tillräcklig längd för att utröna om de sekulära 
epokerna i sin tur överlagras av ännu längre perioder. Då får vi söka oss till 
naturvetenskapen och ämnen som astronomi, geologi osv.

Detta moderna historiska tänkande om tidens gång är starkt influerat 
av den franska Annalesskolan i allmänhet och särskilt Fernand Braudel. ”Le 
long durée” blev hans benämning på de riktigt långa faserna i historien, de 
som sträcker över ett sekel eller mer. De mellanlånga perioderna kopplas 
gärna till den ryske ekonomen Kondratieff och hans så kallade långa vågor,

35 F. Braudel 1986, 66-7.



om 40-50 år.36 De korta cyklerna har så pass många uttolkare att det här 
skulle föra alltför långt att gå in på dem. Priser, produktion och investeringar 
utgör i allmänhet de viktigaste komponenterna i det komplexa samspel 
som tänks generera historiens långa rytm. Det är vidare rätt vanligt att 
man söker och identifierar en koppling mellan sådana mycket långa 
ekonomiska rörelser och stora krig, där världsherraväldet stått pä spel, så 
kallade hegemoniska krig.37

Tid och rum smälter dessutom samman och blir särskilt viktiga när 
historikern fokuserar platsen som sådan, platsen som plats och samhälleligt 
väsen. Då handlar det främst om två saker. För det första, hur människan 
genom tiderna format, utvecklat och uppfattat sina städer och andra platser: 
socialt, politiskt, kulturellt, ekonomiskt etc. Och för det andra, hur städerna 
(orterna) mottagit impulser, människor, resurser osv utifrån, länkat dem 
samman med redan befintliga strukturer och processer, omkodat och 
omstöpt alltsammans efter sin egen inre logik. Staden (platsen) kan ses som 
en evolutionär process, där människor i sina rörelser genom tiden och 
rummet på väg mot ett obekant mål hela tiden är mentalt och socialt 
bundna till historien.

36 N. D. Kondratieff 1979.
37 J. S. Goldstein 1988. R. Gilpin 1988. För en mer allmän diskussion kring 

tidsbegreppen m m från senare tid se t ex B. Schiillerqvist&S.Lilja (red) 
1998, P. Corfield 1996.
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Om DEN
LOKALPOLITISKA
UTVECKLINGEN

Mörekonflikten
Aren omkring 1930 var en i flera avseenden dramatisk och socialt orolig 
tid i Kalmar och trakterna runt staden. På landsbygden, söder och väster 
om Kalmar, utkämpades den så kallade Mörekonflikten. Striden handlade 
om lantarbetarnas rätt att ansluta sig till fackföreningar. Mörekonflikten 
har gått till historien som svensk fackföreningsrörelses sista stora förenings- 
rättsstrid. Oroligheterna var mycket lokalt begränsade och direkt berördes 
endast några hundratalspersoner. Det hela utvecklades dock till en seg, 
bitter och mycket prestigeladdad strid, som gav eko ända upp i riksdagens 
remissdebatt.1

I Kalmar och Möre fanns potential för en konflikt motsvarande de 
samtida sociala motsättningarna i Ådalen. Men liknande klasskamper fanns 
på flera håll i landet. Vi har till exempel de så kallade ’brädgårdskravallerna’ 
i Halmstad, som också kunde ha utvecklats till en blodig tragedi.1 2

Mörekonflikten började med en lantarbetarstrejk i mitten av juli 1929. 
Det var mitt i brådaste skördetid. Höet skulle som bäst bärgas. Berörda 
storbönder svarade med att säga upp arbetarna från deras bostäder. Räknat 
över konfliktperioden i dess helhet vräktes hundratals personer från hus och 
hem. Flertalet av dessa vräkningar inträffade på hösten 1929. Av samtiden 
uppfattades åtgärderna som synnerligen brutala. Åtminstone i ett fall 
uppges vräkningen ha utförts av en generad landsfiskal.

Sympatiyttringar för de strejkande lantarbetarna saknades ingalunda. 
Stora demonstrationståg med upp till 5000 personer drog fram genom

1 Mörekonflikten har skildrats av B. Alvemo 1984,116-27. Beträffande riks
dagsdebatten se Andra kammarens riksdagsprotokoll 1930, nr 3.

2 B. Öhngren 1987a, 336-8; B. Öhngren 1987b, 428-30.



Mörebygden på hösten 1929. Solidaritetsaktioner utgick bland annat från 
arbetare i Kalmar stad. De genomförde exempelvis en blockad mot de 
produkter som kom från de konfliktdrabbade bönderna och deras organisa
tioner.

Mörekonflikten var som hetast under sommaren och hösten 1929, dä 
mer än 100 lantarbetare var i strejk samtidigt. Oroligheterna berörde i första 
hand större gårdar i södra Möre. I konfliktens inledningsskede var 18 gårdar 
konfliktdrabbade. Trots otaliga medlingsförsök blev striden mycket lång
dragen. Efter hand tonades dock oenigheten ned. Uppgörelse kunde till sist 
nås i början av augusti 1931 efter drygt två års strid.

Konflikternas Kalmar
Aven inne i Kalmar stad kulminerade de sociala motsättningarna åren runt 
1930. Strejker och demonstrationer med påföljande polisingripanden hade 
förekommit vid åtskilliga tillfällen under de föregående decennierna. 
Förutom storstrejken 1909 inträffade i Kalmar inte mindre än 86 
arbetskonflikter mellan 1904 och 1930. Hälften av dessa var lokala kalmar- 
konflikter. De övriga däremot riksomfattande inom berörd bransch. 
Flertalet konflikter var kortvariga och berörde en ganska begränsad krets 
av människor. Antalet konflikter kan synas stort. Jämfört med andra städer 
var dock konfliktmängden relativt begränsad i Kalmar.3

I Kalmar, liksom i samhället i övrigt, har strejker och politiska konflikter 
klarast kommit till uttryck i oårstider. Den 18 april 1917 demonstrerade 
kalmarboma mot vad de uppfattade som orättvisor i den offentliga livsmedels - 
utdelningen och livsmedelshanteringen. Första världskriget rasade som bäst, 
och även om Sverige stod utanför själva krigshändelserna var påfrestningarna 
mer än kännbara. Många befarade en svensk revolution liknande den i 
Ryssland. Andra kanske hoppades på något sådant.4 Oroligheter förekom 
pä flera platser runt om i landet. Mellan den 19 och 29 april organiserades 
över 120 demonstrationer på ett nittiotal orter.5 Mest bekanta är de händel
ser som utspelades i Västervik dagarna innan demonstrationen i Kalmar. 
Regering och riksdag förberedde sig på det värsta och rustade sina militära 
styrkor. Sverige höll andan.

I Kalmar spreds uppgifter om att betydande lager av bröd och potatis 
låg och ruttnade bort i rådhuskällaren och på slottet. Ett demonstrationståg

3 B. Johansson 1984, 209.
4 Beträffande 1917-18 års händelser se t ex C-G Andrae 1998, 1976, 

S. Klockare 1967, S. Koblik 1975, K Östberg 1996, 31-61.
5 S. Kilander 1981, 126-7.



drog genom stadens gator ända fram till Rådhuset. Där framförde en 
hungrande folkmassa sina krav på rättelse av, åtminstone i deras ögon, 
rådande missförhållanden. Rådman Strümpei, som tog emot demonstranterna, 
försökte lugna folket. Han menade att deras krav var berättigade, och att 
staden gjorde allt i sin makt för att säkra livsmedelstillförseln och motverka 
livsmedelsjobberi. Demonstranterna lät sig dock inte lugnas. Från Rådhuset 
fortsatte man och kom slutligen till Folkets Hus. Simationen var nu så 
spänd att den fredliga manifestationen lätt kunde gå över i handgripligheter 
och kanske till och med leda till allmänt upplopp. Det var först efter att 
den socialdemokratiske fullmäktigeledamoten Gustav L Johnsson 
uppmanat demonstranterna till besinning och förvissat dem om arbetar
partiets stöd som en lugn upplösning av demonstrationen så småningom 
kunde ske.6 7

Den 20 juli 1925 drog ånyo ett demonstrationståg genom Kalmar. 
Denna gång var målet stadens gasverk. Där pågick nämligen en strejk 
ursprungligen förorsakad av oenighet kring de kommunalanställda gasverks - 
arbetarnas löner. Lönekonflikten kom dock snart att utvecklas åt ett annat 
håll, efter att ledningen för gasverket anskaffat strejkbrytare. En organisa
tion kallad ’Samhällshjälpen’ visade sig särskilt behjälplig i denna situation. 
Demonstranterna krävde nu ett omedelbart avskedande av strejkbrytarna. 
I den hätska stämning som rådde utbröt slagsmål mellan strejkande arbetare 
och representanter för gasverkets högsta ledning. Belysningsstyrelsens 
ordförande, häradshövding Helling, skadades vid handgemänget. Aven om 
skadan var rätt lindrig åtalades åtta arbetare därför och dömdes, mitt under 
pågående konflikt, av tingsrätten till som mest två års fängelse. När sinnena 
svalnat något, mildrades domarna av hovrätten.'

Bakom denna sociala oro skymtar i första hand en instabil och osäker 
arbetsmarknad. Lugnare förhållanden inträdde allteftersom arbetsmark
naden stabiliserades, arbetslösheten sjönk och välfärden ökade. Besvärligast 
var arbetslösheten i samband med depressionen efter första världskriget 
samt i början av 1930-talet. Aren 1933 och 1934 uppgick antalet arbetslösa 
i Kalmar till mellan 800 och 900 personer. De utgjorde 9-10 procent av den 
förvärvsarbetande befolkningen. Siffrorna var förmodligen minst lika höga 
i början av 1920-talet.8

Det traditionella sättet att söka lösa arbetsmarknadsproblemen var att 
anordna så kallade statskommunala reservarbeten. För dessa utgick stats
bidrag till kommunerna. Lönen fick emellertid ej överstiga normal grov

6 Stadsfullmäktige i Kalmar 1962. K. Östberg 1996, 37-8.
7 B. Johansson 1984, 209-10. Stadsfullmäktige i Kalmar 1962.
8 Stadsfullmäktige i Kalmar 1962. Pressklippsamlingen, Kalmar. L. Nilsson 1980,50.



arbetarlön. I Kalmar igångsatte stadsfullmäktige flera sådana statskom- 
munala projekt. Främst avsåg de väg-, gatu- och röjningsarbeten. Vidare 
stenkrossning, anläggandet av badplatser samt byggandet av Stensökanal. 
Men även torrläggningen av och skattsökningen i Slottsijärden hör dit.9

Den höga och påfrestande arbetslösheten var ett ofta återkommande 
ämne på stadsfullmäktiges i Kalmar föredragningslista. På denna punkt 
rådde stor politisk oenighet. Högerns linje gick ut på att ordna tillfälliga 
statskommunala reservarbeten kombinerat med kontanta understöd till 
berörda familjer. Socialdemokraterna, som vid denna tid verkade i opposi
tion, förespråkade däremot kommunala reservarbeten. Visserligen gick 
staden då miste om statsbidragen, men i gengäld fick man själv bestämma 
lönesättningen. Därigenom borde, menade man, en större sysselsättnings
effekt kunna uppnås. Och vidare anfördes att en sådan politik borde bidra 
till att minska anspråken på stadens fattigvård. Den grundläggande principen 
för staden borde vara att skapa arbetstillfällen istället för att bistå de 
nödställda med kontanta medel.10 11

Motsättningarna mellan högerpartiet och socialdemokraterna blev 
särskilt dramatiska vid två tillfällen. Vid junisammanträdet 1927 demonstrerade 
de socialdemokratiska ledamöterna mot högerns arbetslöshetspolitik genom 
att helt sonika lämna plenisalen mitt under pågående sammanträde. Detta 
busaktiga tilltag renderade dem två kronor i böter per ledamot.11

Det andra tillfället utspelades i augusti 1932. Socialdemokraterna hade 
motionerat om förbättrade villkor för nödhjälpsarbetarna. För att ge 
motionen ytterligare kraft arrangerades en stor demonstration genom 
Kalmars gator inför fullmäktiges sammanträde. Och det gav visst resultat. 
Efter att det ordinarie sammanträdet avslutats tilläts nämligen, dock med 
viss tveksamhet och stor nervositet från ledamöternas sida, en av demon
stranternas talesmän framträda inför fullmäktige. Det var Ture Gerdes som 
hade uppdraget att framföra demonstranternas synpunkter. Motionen var 
dock för sent inlämnad, varför fullmäktige i laga ordning kunde remittera 
den till drätselkammaren för beredning och utlåtande.12

Gerdes har själv beskrivit denna händelse i sina ’memoarer’, Det blågula 
repet. Med mycken dramatik och stor inlevelse skildrar han hur demon
stranterna efter diverse finter med polisen lyckades tränga in i plenisalen. 
Vidare hur det tvinnade blågula band som avskilde ledamöterna från

9 Stadsfullmäktige i Kalmar 1962. Pressklippsamlingen, Kalmar.
10 Stadsfullmäktige i Kalmar 1962. Pressklippsamlingen, Kalmar.
11 Stadsfullmäktige i Kalmar 1962. Pressklippsamlingen, Kalmar.
12 T. Gerdes 1976, 53-83. Pressklippsamlingen, Kalmar.



åhörarna lyftes bort, och hur han själv på darrande ben tågade upp i 
talarstolen.13

Gerdes har dock placerat händelsen fel i tiden, december istället för 
augusti 1932. Ärendet var dessutom enligt hans mening ett annat än vad 
stadsfullmäktigematerialet anger och tidningarna rapporterade. Ordförande 
vid detta dramatiska sammanträde i Kalmar stadsfullmäktige skulle enligt 
Gerdes bok ha varit Johan Jeansson. Han avled dock redan 1896. Alltså 36 
år före sammanträdet! Förmodligen avses John Jeansson. Men även han 
hade vid den aktuella tidpunkten lämnat stadens fullmäktige efter en lång 
och förtjänstfull tid där.14 Förväxlingarna kan kanske bero på att demon
strationer var ett så pass vanligt inslag i kalmarbornas liv vid denna tid. Men 
också på att familjen Jeansson så starkt symboliserade den lokala politiska 
och ekonomiska makten i staden.

Kalmar - ett borgerligt 
fäste präglat av Jeanssonanda
Alla sociala oroligheter till trots så var Kalmar inget högsäte för tidens 
arbetarradikalism. Tvärtom, Kalmar var en utpräglat konservativ stad. Vid 
riksdagsvalen 1914,1924 och 1928 fick dåvarande högerpartiet (motsvarande 
dagens moderata samlingsparti) mer än hälften av kalmarbornas röster. 
Det var en mycket hög siffra jämfört med andra städer. Av städer i samma 
storleksordning som Kalmar var det bara i Visby, Växjö och Sundsvall som 
högern kunde uppvisa en lika stark ställning som i Kalmar.15 Det 
demokratiska genombrott som följde i spåren på orosåret 1917 innebar 
inte någon radikal maktförskjutning i Kalmar. I stadsfullmäktige besattes 
minst hälften av de 36 platserna under lång tid av högerfolk. Så var fallet 
ända fram till 1926 års kommunalval (tabell 1, 2, sid. 38,39).

Förklaringen till Kalmars politiskt konservativa prägel kan till viss del 
sökas i stadens näringsstruktur. Kalmar har i första hand varit en handelns 
och sjöfartens stad. Fabriksindustrin har haft en klart svagare ställning än 
i flertalet andra städer. Dessutom har fabriksväsendet i rätt hög grad 
dominerats av branscher med hög kvinnoandel och låga löner, som till 
exempel tändstickstillverkning och livsmedelsframställning.16 Rekryterings
underlaget för arbetarpartier och fackföreningar har därmed varit förhåll-

13 T. Gerdes 1976, 69.
14 Pressklippsamlingen, Kalmar.
15 B. Johansson 1984, 222-3, 245.
16 R. Hagstedt 1984,186-90; B. Johansson 1984, 223; L. Nilsson 1980,22-5, 

39-42, 77-9,102-5.



andevis svagt. En annan bakgrund kan kanske sökas i den lokala jeansson- 
andan.

John Jeansson (1865-1953) var Kalmars ’starke’ man under 1900-talets 
inledande decennier. Mycket av den lokala ekonomiska och politiska 
makten låg samlad i hans och familjens händer. 1 två decennier, eller frän 
1912 till 1931, satt han som ordförande i stadsfullmäktige. Vid sidan av 
uppdragen i stadsfullmäktige var han anförtrodd en rad andra politiska 
poster. Han var till exempel riksdagsman mellan åren 1906 och 1927. I 
andra kammaren representerade han först (1906-1912) ’nationella fram
stegspartiet’ och senare (1912-1917) ’lantmanna- och borgarpartiet’. Ar 
1918 lämnade han andra kammaren och valdes istället in i första kammaren, 
där han således förblev fram till 1927. Som god konservativ framträdde han 
i riksdagsarbetet som protektionist och försvarsvän. John Jeansson var 
dessutom landstingsman. Är 1909 valdes han in i Kalmars läns södra 
landsting, och blev dess ordförande 1922. Han kvarstod i den befattningen 
ända fram till 1938, dä han vid 73 års ålder lämnade landstingspolitiken.

Den ekonomiska verksamheten var inte minst koncentrerad till den 
familjeägda kvarnen. Ett annat betydelsefullt jeanssonföretag var Ångbåts 
AB Kalmarsund. Bolaget drev bland annat färjetrafik mellan Kalmar och 
Oland. Efter inköpet av det konkursdrabbade Kalmar varv 1923 vidgades 
verksamheten till att även innefatta varvsrörelse.17

Ragnar Jeansson (1873-1942), bror till John, var en annan framgångsrik 
kalmarföretagare vid denna tid. Mest betydande av hans insatser inom 
stadens näringsliv är grundandet av margarinfabriken Svea. Företaget, som 
var ett av de största i Kalmar, såldes till multinationella Unilever i början 
av 1930-talet, och fabriken flyttades senare under namnet Liva till Lidingö. 
Ett ytterligare exempel på familjen Jeanssons ekonomiska verksamhet är 
innehavet av Nygärde Tegelbruks AB i Dörby socken strax utanför Kalmar. 
Nygärde var ett av de allra största industriföretagen på landsbygden i 
Kalmars grannskap. Av den totala industrisysselsättningen i staden svarade 
de jeanssonägda företagen som mest för mellan 25 och 30 procent.

I Kalmar lanns vid denna tid ytterligare en stor företagarsläkt: familjen 
Kreuger. Deras industriella engagemang gällde i första hand tändsticks
tillverkningen. Förutom två stora tändsticksfabriker vardera med hundratals 
anställda, drev man även ett tryckeri och en verkstad. Vid tryckeriet fram
ställdes etiketter och andra tryckalster för tändsticksfabrikernas behov. 
Verkstaden var AB Siefvert&Eornander, också den tillhörande ’eliten’ av 
periodens kalmarföretag. Där konstruerades och framställdes diverse

17 Uppgifterna om näringslivet kommer från R. Hagstedt 1984, L. Nilsson 
1980 samt SCB:s arkiv, Primärmaterial till industristatistiken.



maskiner och redskap för tändstickstillverkning. En hel del av produktionen 
avsattes inom den egna koncernen.

Tillsammans svarade familjerna Jeansson och Kreuger stundtals för mer 
än hälften av stadens industrisysselsättning. Av de två familjerna torde dock 
jeanssönerna ha haft det största lokala inflytandet. Därtill bidrog inte minst 
deras fysiska närvaro i staden. Familjens ekonomiska intressen sträckte sig 
dessutom långt utanför varuproduktionen till bland annat handeln och 
sjöfarten. Och det kommunalpolitiska engagemanget var klart starkare än 
familjen Kreugers.

John Jeansson framstår som familjens ledande politiker. Han var dock 
inte den förste i familjen som fick säte och stämma i stadens fullmäktige. 
Hans farbror Th W Jeansson, var en av de 27 herrar som år 1862 fick 
förtroendet att ingå i Kalmars första stadsfullmäktige. Allt enligt den nya 
kommunallagen. Tre år senare, 1865, valdes även Johan Jeansson (1831- 
1896), Johns far, till ledamot av Kalmar stadsfullmäktige, och gjorde staden 
sina tjänster i över trettio år, ända fram till sin död 1896. Följande år gjorde 
John Jeansson sin fullmäktigedebut. Liksom fadern kom han att under mer 
än trettio år ägna sin kraft åt stadens förkovran. Ar 1911 utnämndes han 
till fullmäktiges vice ordförande för att redan året efter överta ordförande- 
klubban. Vid uppnådd pensionsålder drog han sig 1931 tillbaka från stadens 
kommunala liv, då fortfarande som fullmäktiges ordförande.

I Kalmar stadsfullmäktige avlöstes John Jeansson av sin son Birger. 
Dennes kommunalpolitiska bana blev dock inte av samma varaktighet som 
faderns och farfaderns. Borgarna höll på att tappa greppet om sin stad. Nya 
krafter var på frammarsch. Birger Jeansson kom att tjäna staden under blott 
två fyraåriga mandatperioder, 1930-1938. Under den senare fyraårsperioden 
var han fullmäktiges vice ordförande efter att under 1933 ha suttit som 
ordförande.

Den till familjen Jeansson starkt koncentrerade ekonomiska och politiska 
makten innebär att det i viss bemärkelse rådde patriarkala förhållanden i det 
tidiga 1900-talets Kalmar. Det vilade en jeanssonanda över staden. Staden 
var rent av en del av familjen. På gott och ont. Som alla goda brukspatroner 
hyste familjen Jeansson ett stort samhällsengagemang och kände påtagligt 
sitt samhällsansvar. Det egna företagandet var knutet till staden och bygden 
däromkring. Man strävade inte efter att bygga nationella eller multinationella 
företagsimperier. Lokalpolitik och företagande gick hand i hand och formades 
efter vad man menade vara stadens bästa. ”Vi” var inte bara familjen utan 
samtliga kalmarbor, även om inte alla kände samma delaktighet i den 
gemenskapen. Men jeanssonandan kan även ha bidragit till att konservera 
en föråldrad struktur och hindra nytänkande. Kanske var den en av anled
ningarna till att den expansiva och exportorienterade verkstadsbranschen i så



ringa grad sökte sig till staden. Istället hittar vi sådana företag i till exempel 
Nybro och på många andra håll i det inre av Småland.

Fackföreningar och arbetarrörelse
Kalmar fick sin första fackförening år 1888. Det var typograferna som då 
gick samman i syfte att förbättra sina arbets- och lönevillkor. Deras förening 
stod dock något vid sidan av arbetarrörelsen i övrigt. Följande år, 1889, 
bildades i Kalmar avdelning 34 av järn- och metallarbetareförbundet. Snart 
därefter följde fackföreningar inom ytterligare 4-5 branscher. För att lokalt 
samordna den fackliga verksamheten bildades år 1890 ’Centralforeningen 
i Kalmar’. Redan efter ett par år hade den omkring 400 medlemmar.

Av stor betydelse för arbetarrörelsens utveckling i Kalmar var också den 
arbetarklubb - Kalmar Arbetarklubb - som bildades 1889 och fortlevde fram 
till 1901. Arbetarklubben var ett centrum för arbetarrörelsens politiska 
verksamhet. Den hade dock spelat ut sin politiska roll i och med att det 
inrättades en arbetarkommun 1901.18

På riksnivå brukar man beteckna den första halvan av 1880-talet som 
en genombrottstid för fackföreningsrörelsen. Genombrottet var dock 
ojämnt fördelat såväl geografiskt som branschmässigt. Södra Sverige var 
med vissa undantag sent organiserat.19 Till arbetarrörelsens ’mörkaste’ 
områden hörde Jönköpingsregionen samt Marks härad med intilliggande 
Borås stad.

Jönköping fick sin första arbetarförening (typograferna) 1883. Mot 
decenniets slut slöt sig ytterligare några yrkesgrupper samman. Varaktigheten 
i de sammanslutningar som bildades under såväl 1880- som 1890-talet var 
dock vanligen kort. Det var först omkring sekelskiftet som en breddning av 
föreningsbildandet ägde rum, och ett mer bestående föreningsliv utvecklades. 
Staden fick sitt första fackliga samarbetsorgan 1898. Tre år senare (1901) 
uppgick den i då nybildade Jönköpings arbetarkommun.20

I fabrikssamhället Norrahammar utanför Jönköping dröjde det till 1890- 
talets mitt innan de första fackföreningarna etablerades. Gjuteriarbetarna 
slöt sig samman 1895 och påföljande år metallarbetarna. I mars 1900 
bildades en socialdemokratisk förening, som följdes av en arbetarkommun 
1901.211 Huskvarna inträffade arbetarnas fackliga och politiska organisering

18 B. Johansson 1984, 207-9. K. Östberg menar att fackföreningar ofta bildades 
före partiets lokalavdelningar (K. Östberg 1996, 15).

19 H-O. Ericsson 1987, 56; S. Lundkvist 1974,28-33; K. Åmark 1986, 59-60.
20 H-O. Ericsson 1987, 65-70.
21 H-O. Ericsson 1987, 96-7.



ännu något senare. Inte förrän i april 1902 bildades där avdelning 115 av 
Metallarbetarförbundet, och två år senare fick Huskvarna en arbetar
kommun.22

An svagare och långsammare var arbetarrörelsens framfart i Marks härad 
utanför Borås. Först pä våren 1906 fick Mark sin första fackliga samman
slutning. Det var textilarbetarna pä Kungsforsfabriken i Skene som fackligt 
gick samman. Något mer omfattande föreningsbildande var det dock inte 
fråga om förrän från 1914.23

Förklaringarna till arbetarrörelsens långsamma utveckling och sena 
organisering i vissa delar av riket varierar. Hans-Olof Ericsson betonar 
näringsstrukturen - tändsticksindustrin i Jönköping - men också den 
patriarkala miljön - Huskvarna och delvis Norrahammar. Väckelserörelsens 
dämpande inverkan har enligt Ericsson övervärderats, inte minst av arbetar
rörelsens egna agitatorer. Ericsson ifrågasätter vidare om 1890-talet kan 
anses som en särskilt sen tid för fackföreningsbildande.24

Sambandet mellan svag facklig rörelse och starka patriarkala institution
er har även betonats avThommy Svensson i en studie över fabrikssamhället 
Jonsered utanför Göteborg. Där dröjde det ända till 1930-talet innan den 
första fackföreningen såg dagens ljus.25 Christer Winberg förhåller sig 
däremot mer skeptisk till ’patriarkalismtesen. Han vill se Marks ’efterblivenhet’ 
som en följd av områdets andliga och kulturella klimat. Särskilt betonas den 
västsvenska fromheten och kyrkligheten.26 Bo Ohngren åberopar likaså 
schartuanismen för att förklara folkrörelsernas svårigheter i Halmstad.27

Patriarkalismen, eller paternalismen, har senast diskuterats av bland 
andra Christer Eriksson i en studie över Nyby bruk utanför Torshälla i 
Södermanland. Där dröjde den fackliga organiseringen till 1917. Eriksson 
menar att fackföreningar bildas först när det finns behov av dem. Avsak
naden av fackförening behöver därför inte innebära en svag arbetarrörelse, 
utan istället existensen av andra och effektivare kanaler för arbetarna att fä 
igenom sina krav. I Nyby uppkom det fackliga foreningsbehovet först efter 
gamle patrons avgång och påföljande uttunning av de speciella sociala 
relationer som tidigare präglat samhället.28

De olika tolkningarna strider inte nödvändigtvis mot varandra. En sen

22 H-O. Ericsson 1987, 89-90.
23 C. Winberg 1989, 145-86.
24 H-O. Ericsson 1987, kapitel 7.
25 T. Svensson 1985, 33-79.
26 C. Winberg 1989, 145-86.
27 B. Öhngren 1987, 358.
28 C. Eriksson 1997, 174-217.



facklig mobilisering kan ha skiftande bakgrund i olika miljöer. Samtidigt 
som vissa faktorer kan verka i samma riktning på en plats men dra åt skilda 
håll på andra orter.

Förutsättningarna för facklig och arbetarpolitisk verksamhet i Kalmar 
är bara sporadiskt utforskade. Medlemsstatistiken vittnar emellertid om en 
tämligen stark facklig mobilisering från mitten av 1890-talet och fram till 
omkring 1905/07. Därefter sjönk organisationsgraden liksom det absoluta 
antalet fackföreningsmedlemmar.29 Den lokala utvecklingen i Kalmar tycks 
därmed ganska väl motsvara fackföreningarnas allmänna organisatoriska 
utveckling i Sverige. Klas Amark talar till exempel om en första stor 
organisationsvåg mellan 1896 och 1907.30 31 Det som kännetecknar arbetar
rörelsen i Kalmar är snarare svag styrka inom befintliga organisationer än 
speciellt sent tillkomna fackliga och politiska föreningar.

Socialdemokratin tar över
Rösträkningen efter 1930 års stadsfullmäktigeval i Kalmar visade att 
kampen slutat oavgjord. Socialdemokraterna erhöll 18 av fullmäktiges 36 
platser, och lika många mandat tillföll den borgerliga valkartellen ’Fram 
till val’. I denna ingick förutom högerpartiet även en grupp kallad 
Kommunalforeningen.jl Den senare var en politiskt konservativ organisa
tion som under mellankrigstiden verkade pä flera orter i landet, inte bara i 
Kalmar. I Kalmar nådde Kommunalforeningen sina största framgångar 
just vid 1930 års val med närmare nio procent av de avlämnade rösterna. 
Det gav tre mandat i stadsfullmäktige, vilket man i och för sig uppnådde 
redan vid valet 1926, om än med något lägre rösteandel (tabell 1,2 sid. 38,39).

För högerpartiet innebar 1930 års val däremot en fortsatt reträtt och 
denna gäng en kraftig tillbakagång. Partiet fick inte fullt 38 procent av 
rösterna mot drygt 46 procent förra gången det begav sig. Mandatmässigt 
innebar det en förlust av tre platser. Flögern hade efter valet 15 mandat mot 
tidigare 18. Socialdemokraterna var nu med sina 18 mandat för första 
gången i historien det största partiet i Kalmar stadsfullmäktige. Halva 
valmanskåren hade slutit upp bakom deras program, och antalet mandat 
hade utökats med tre utöver de tidigare femton (tabell 1,2 sid. 38,39).

29 B. Johansson 1984, 206.
30 K. Åmark 1986, 65ff; 1990, 347-8.
31 Beträffande partier, valkarteller och listbeteckningar vid kommunala val se 

SOS, Kommunala valen. Jämför K. Östberg 1996,11. Valkarteller förekom 
dock ännu längre än vad som framgår hos Ostberg.



I den nya fullmäktigeförsamlingen blev ordförandeposten av särskilt stor 
betydelse, eftersom ordföranden hade utslagsröst i voteringar med lika 
röstetal. Sådana situationer kunde förväntas bli legio under de kommande 
fyra åren. Mot bakgrund av valutgången kan det idag kanske tyckas själv
klart att Kalmar stadsfullmäktige borde fått en socialdemokratisk ord
förande. Man var största parti och hade stora valframgångar i ryggen. Men 
demokratin var ännu ung, och ordföranden utsågs genom årlig omröstning. 
Den konservativa dominansen rubbades inte så lätt. Högerpartiet behöll 
ännu en tid det politiska initiativet. På förslag av grosshandlaren S G 
Sjökvist omvaldes John Jeansson till ordförande för år 1931. Till vice 
ordförande utsågs samtidigt socialdemokraternas Gustav L Johnsson. Bägge 
personvalen skedde med acklamation.>J

Hur skall nu detta tolkas? Varför begärde socialdemokraterna inte ens 
votering i den så viktiga ordförandefrågan? En socialdemokratisk motkandidat 
borde fatt hälften av rösterna och dä hade lotten fått fälla avgörandet om vem 
som skulle presidera i fullmäktige under det kommande året. Vittnar det 
hela om en alltför stor kvardröjande respekt för ’den gamla ordningen’? Eller 
saknade socialdemokratin kanske lämpliga kandidater för en så tung post? 
Alternativt spelade partipolitik ännu en ringa roll för det praktiska lösandet 
av kommunala angelägenheter. Jeanssonandan upplevdes kanske ändå som 
en säker garanti för bästa skötsel av det egna samhället. Lika säker som ett 
socialdemokratiskt styre.

Hur det än var med den saken, så framstår Kalmar inte som helt unikt. 
Även i andra städer noteras samma socialdemokratiska tvekan inför uppgiften 
att, efter de första valsegrarna, ta över det lokala styret.32 33 Eller var det ingen 
tvehågsenhet, utan en indikation på stort förtroende och lokal endräkt. 
Rötterna till folkhemmets kända samverkan mellan kapital och arbete står 
kanske inte bara, att finna i industrialismens bruksorter eller landsbygdens 
sockenstämmor och häradsrätter, utan också i traditionella stadsmiljöer med 
medeltida anor. Även om rösträtten länge var graderad efter inkomst och 
förmögenhet, och inte heller vem som helst kunde fa säte i fullmäktige, tycks 
arbetarna ändå vanligen haft stort tillit till och rentav känt sig delaktiga i de 
borgerligas sätt att förvalta och vårda den för dem alla gemensamma staden. 
Detta förtroende rubbades inte så länge som de styrande fullgjorde sina

32 Pressklippsamlingen, Kalmar.
33 Likartade var förhållandena i Halmstad, där de borgerliga partierna fick 

behålla ordförandeposten i stadsfullmäktige från 1927 till 1948 trots 
socialdemokratisk majoritet (B. Öhngren 1987, 420). Även i Stockholms 
stadsfullmäktige hade man borgerligt finansborgarråd trots socialdemokra
tisk majoritet i fullmäktige (S. Högberg 1981). Se även K. Östberg 1996, 
133 ff.



moraliska förpliktelser’. Arbetarrörelsen i Kalmar förde i varje fall lokalt 
en måttfull politik, och kraven underifrån upplevdes sällan som oberättigade.

Ordförandevalen 1932 och 1933 var på förhand ytterst ovissa, och de 
blev också mycket dramatiska. Voteringar förekom vid bägge tillfällena, och 
de slutade inte helt oväntat oavgjort. Då vidtog lottdragning och båda 
gångerna segrade den borgerliga valkartellen, dvs högerns kandidat. Gross
handlaren S G Sjökvist valdes på det sättet till ordförande 1932, efter att 
John Jeansson med ålderns rätt lämnat sitt mångåriga uppdrag i fullmäktige. 
För år 1933 valdes, med lottens hjälp, Birger Jeansson till ny ordförande.34

Spänningen var stor inför 1934 års ordförandeval. Skulle socialdemo
kraterna ännu en gång missgynnas av fru Fortuna? Utgången blev dock mer 
sensationell än så. Voteringen gav nämligen socialdemokraternas Gustav 
L Johnsson 17 röster mot 16 för hans motkandidat högerns Birger Jeansson. 
Orsaken till denna överraskande utgång var att en av valkartellens kandidater 
'försovit' sig och inträffade i plenisalen först efter att ordförandevalet 
avslutats. För första gången hade Kalmar stadsfullmäktige fått en social
demokratisk ordförande och med hans utslagsröst också socialdemokratiskt 
styre.

Och (s) behåller makten
Ordförandevalet 1934 var upptakten till en lång, oavbruten maktperiod 
för socialdemokraterna i Kalmar. Partiet satt i orubbat bo under inte mindre 
än fyra decennier, ända fram till 1973 års val. Allra starkast var deras ställning 
mellan valen 1938 och 1962 med, bortsett från 1946, över 50 procent av 
avlämnade röster (tabell 1 sid. 38). Det gav egen majoritet i fullmäktige. 
Det något svagare valresultat från 1946 var följden av starka kommunistiska 
framgångar i spåren av andra världskriget (tabell 2 sid. 39, diagram 2 sid. 45).

På den borgerliga sidan förenades man länge i lokala valkarteller. 
Flögern, folkpartiet och kommunalforeningen ingick till exempel i ”Fram 
till val”, med högern som det överlägset största partiet. På 30-talet fram
trädde vidare en hel del småpartier. Två nazistiska partier ställde således upp 
i kommunalvalen 1934. Tillsammans fick de 224 röster eller 2,9 procent 
av valmanskären. Ett tredje nytillkommet parti kallade sig ”Politiskt neutrala 
gruppen”. Dess program tilltalade 2,1 procent av väljarna (tabell 1 sid. 38).

Inget av dessa småpartier kunde göra anspråk pä representation i full
mäktige. Det nazistiska valresultatet framstår likväl som smått anmärknings
värt vid jämförelse med andra städer. I genomsnitt erhöll nazipartierna 1,8 
procent av stadsbornas röster. Nazisterna var dock starkare företrädda

34 Beträffande de dramatiska ordförandevalen i Kalmar se Pressklippsamlingen, 
Kalmar.



i de större städerna än i de mindre. I städer med 20.000 invånare eller fler 
var det år 1934 endast i Göteborg som nazisterna nådde högre andel än i 
Kalmar.35

Nationalsocialistiska partier ställde upp även i 1938 års val. I vissa städer, 
främst Helsingborg och Luleå, hade det ”Nationella partiet” betydande 
framgångar. Partiet fick där inte mindre än tio procent av rösterna. I Kalmar 
däremot blev nazisternas ställning något försvagad jämfört med tidigare. 
Antalet erhållna röster stannade vid 136, eller 1,6 procent av valmanskåren 
(tabell 1). Jämfört med andra större städer framstår resultatet ändå som 
relativt högt.36 Men fortfarande var man långt ifrån en plats i fullmäktige.

De stora vänstervalen i Kalmar inträffade 1938 och 1946 då socialdemo
krater och kommunister tillsammans fick runt 60 procent av rösterna. Det 
senare valet präglades framförallt av de stora kommunistiska framgångarna. 
Men samtidigt fanns nu bondeförbundet representerat i staden med egna 
listor och kandidater. Tillsammans med högern och folkpartiet ingick man 
i valkartellen ”Arbete, frihet och välstånd”. Utfallet inskränkte sig den 
gången till 146 röster och 1,2 procent av valmanskåren (tabell 1 sid. 38).

Bondeförbundets inbrytning i städerna ägde på allvar rum först mot 
slutet av 1950-talet, då hade man också bytt namn till centerpartiet. Är 1958 
fick Kalmar stadsfullmäktige för första gången en centerpartistisk ledamot. 
De stora valframgångarna dröjde dock till 1960-talets slut och början på 
1970-talet (tabell 1). Parallellt med bondeförbundets/centerns inträde och 
framsteg i Kalmar stads politiska liv stärktes det politiska mittfältet (folk
partiet och centern) och högerns valresultat försvagades ytterligare.

Ett politiskt skifte
Det kommunalval som ägde mm tredje söndagen i september 1970 var i 
ett viktigt avseende väsentligt annorlunda än de tidigare. Denna gång skulle 
ledamöter utses till de nya kommuner som skulle bildas den 1 januari 1971. 
I nya Kalmar kommun ingick inte bara gamla Kalmar stad och socknarna 
Dörby, Hossmo och Kläckeberga, vilka hade inkorporerats med staden 
den 1 januari 1965. Nu tillkom ytterligare tio landsbygdssocknar utanför 
staden. Befolkningen i de landsbygdsområden som snart skulle tillföras 
staden representerade i rätt hög grad andra yrken och näringar än de forna 
stadsborna. Politiskt innebar detta bland annat att de borgerliga partierna 
och framförallt centern hade en starkare ställning på landet än i staden.

Utgången av 1966 års kommunalval visade för Kalmar stads del att 52

35 SOS, Kommunala valen 1934.
36 SOS, Kommunala valen 1938.



procent av valmanskåren sympatiserade med socialdemokraterna eller 
vänsterpartiet kommunisterna. På den borgerliga sidan hade Kristen 
demokratisk samling, numera Kristdemokraterna, tillkommet som nytt parti 
och med en plats i fullmäktige. Totalt hade 48 procent av väljarna slutit 
upp bakom de fyra borgerliga partierna. Valresultatet för de landsbygds
områden som skulle tillföras Kalmar var det rakt motsatta. Där fick de 
borgerliga partierna 59 procent av rösterna mot 41 procent för vänstern. 
Frägan hur mandaten skulle komma att fördelas i nya fullmäktige var 
därmed helt öppen.

Socialdemokraterna gjorde dock ett gott val och kunde med stöd av 
vänsterpartiet kommunisterna behålla den politiska makten (tabell 1, 2, 
sid. 38, 39 diagram 2 sid. 45). De största valframgångarna registrerades 
emellertid för ”mittensamverkan” som var en av dessa otaliga valkoalitioner 
i Kalmar, denna gång mellan folkpartiet och centern. Och 1973 var det så 
dags för maktbyte. Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val sedan 1926, 
samtidigt som mittpartierna fortsatte sin frammarsch. Centern blev största 
borgerliga parti med 14 platser i fullmäktige (tabell 1, 2 sid. 38, 39). För 
första gången pä fyrtio år fick Kalmar åter borgerligt styre och för första 
gången i historien leddes staden av en centerpartist.

Perioden efter 1970 har i Kalmars politiska liv kännetecknats av ökad 
betydelse för småpartier som ibland kunnat inta en vågmästarroll mellan 
de så kallade blocken. Det har inte minst gällt för det nytillkomna miljöpartiet, 
som snabbt blev nummer ett av de mindre partierna (tabell 1 sid. 38). Vidare 
har makten skiftat mellan blocken, kurvorna i diagram 2 ligger från 1970- 
talet tvinnade runt varandra. Socialdemokraterna är numera långt ifrån egen 
majoritet. Inte ens stöd från vänsterpartiet är alltid tillräckligt.

S ammanfattning
Kalmar blev alltså politiskt rött år 1934, och många andra svenska städer följde 
samma kurs under 1930-talet. Den klassiska jeanssonandans tid var över. Det 
socialdemokratisk;! lolkhemsbygget tog vid. Staden blev nu en del av partiet 
under till en böljan Gustav L Johnssons vård. Och den nya ordningen blev 
varaktig. Socialdemokraterna förblev vid makten ända fram 1973 års val, 
och var endast under slutskedet beroende av kommunistiskt stöd. Inte ens 
kommunreformen år 1970, då stora landsbygdsområden med många center- 
partistiska väljare lades samman med staden, förmådde ändra på den saken. 
Grovt sett framstår Kalmar här som en miniatyr av riket i stort, där vi också, 
som känt är, haft socialdemokratisk regering ända från 1930-tal till 1970-tal.

Det politiska maktskiftet i Kalmar i början av 1930-talet kan ses som 
inledningen på en ny epok i stadens historia. Den gamla borgerliga staden



blev arbetarstyrd, samtidigt som bland annat ekonomi och demografi, som 
jag återkommer till, började gå in i nya banor. Den lokala strukturgränsen 
- paradigmskiftet - år synlig på många håll inte bara i stadens fullmäktige. 
Denna utveckling kan observeras också på landsbygden runt staden, och 
kanske i flera andra städer. Med 1930-talet kom således en ny tid till 
Kalmar, en folkhemstid med allt vad det innebar. Ett sedan länge fram
växande modernare och mognare industrisamhälle tog nu definitivt över och 
kom, innan dess öde beseglades, att forma staden under det följande halvseklet.

Diagram 2 summerar på ett mycket tydligt sätt de lokalpolitiska struktur
gränserna kring 1930 respektive 1970. Den socialdemokratiska folkhems- 
epoken föregås av ett starkt men successivt försvagat konservativt styre och 
följs av skiftande majoriteter med inslag av vågmästarställning för småpartier.

Radikaliseringen av det konservativa Möre
På landsbygden utanför Kalmar stad innebar 1930-talet också ett genom
brott för socialdemokratin. Vid andrakammarvalen 1924 och 1928 fick 
högern och bondeförbundet tillsammans inte mindre än 60-70 procent av 
rösterna, och socialdemokratin cirka 25 procent (tabell 3 sid. 40). Variationerna 
var dock stora mellan de tretton socknarna, liksom fördelningen av de 
borgerliga rösterna mellan de två riksdagsvalen.

Andrakammarvalet 1928, det så kallade kosackvalet, innebar mycket 
stora framgångar för högern. I samtliga möresocknar, utom Voxtorp och 
Karlslunda, lockade högern mer än hälften av valmanskåren. I topp hittar 
vi Arby med hela 68 procent högerväljare. Valets stora förlorare var bonde
förbundet och liberalerna. De senare fick bara 40 av 6729 röster. I Voxtorp 
lyckades bondeförbundet med blott en rösts övervikt behålla sin ställning 
som socknens största parti.37

Resultatet från 1928 års andrakammarval tyder på att en polarisering 
ägt rum av det politiska klimatet i Mörebygden. I denna polariserade 
struktur kan man säkert finna en hel del av förutsättningarna för Mörekon- 
fliktens uppkomst och grogrund. Mörebygdens konservativa prägel började 
emellertid snart luckras upp. Vid 1932 års andrakammarval fick social
demokraterna, räknat över hela Mörebygden, fler röster än högerpartiet 
(tabell 3 sid. 40). I fyra av de tretton socknarna blev socialdemokraterna 
största parti. I en femte (Ljungby) fick partiet blott en röst mindre än 
högern. I Dörby tillföll mer än hälften av rösterna socialdemokraterna, 
vilket för övrigt varit fallet redan i 1924 års val.

37 Uppgifterna om valresultaten för enskilda socknar är hämtade ur SOS, 
Allmänna val 1924-1948.



Socialdemokratin fortsatte att stärka sin ställning och nådde så småningom 
en höjdpunkt år 1940. Dä var man största parti i varje enskild socken inom 
Mörebygden. Mer än hälften av rösterna i Dörby, Hossmo, Kläckeberga, 
Ljungby och Ryssby var socialdemokratiska. De två följande valen innebar 
mindre tillbakagångar. Partiet behöll trots allt sin ledande ställning och 
utmanades i regel närmast av bondeförbundet.

Variationerna inom Mörebygden
Generellt sett har socialdemokraterna haft sin största framgångar i 
socknarna närmast Kalmar stad: Dörby, Hossmo och Kläckeberga (karta 
2-4 sid. 42-44). I Ljungby och Ryssby kom partiet också efter hand att inta 
en rätt stark position. Det är också i dessa socknar - Dörby, Kläckeberga, 
Ljungby - man tidigast kan finna socialdemokratiska majoriteter i kommun
fullmäktige. Hossmo liksom Voxtorp var till en början av så ringa storlek 
att kommunalval ej var påkallade. De kommunala angelägenheterna 
handlades av kommunalstämman, dit alla röstberättigade hade tillträde, 
och av stämman utsedda förtroendemän.38

Högerpartiets starkaste fästen har traditionellt funnits i socknarna söder 
om staden (karta 2-4, sid. 42-44). De utgjorde också scenen för Mörekonflikten. 
Halltorp, Hagby och Hossmo är tre socknar i södra Möre, där högerpartiet 
ofta gjort relativt framgångsrika val. Bondeförbundet däremot har varit väl 
representerat i områdena norr och sydväst om Kalmar. Förlösa, Karlslunda 
och Mortorp är exempel på möresocknar som noterat goda valresultat för 
bondeförbundet. Aven i Voxtorp har partiet stundtals haft en framträdande 
position.

Valresultaten har inte bara varierat mellan socknarna utan även inom 
en och samma socken. Detta var särskilt påtagligt under 1920- och 1930- 
talen. I Dörby till exempel erhöll det socialdemokratiska partiet 51 procent 
av rösterna 1924, att jämföras med 32 procent 1928. Vid 1932 års val var 
man åter över 50 procent. För högerpartiet var motsvarande utveckling: 26, 
50 och 31 procent.

I Förlösa fick bondeförbundet 46 procent av rösterna vid andrakammar- 
valet 1924,20 procent vid valet 1928 och 29 procent år 1932.1 Hagby ökade 
högern från 40 till 64 procent mellan andrakammarvalen 1924 och 1928. 
Vid 1936 års val fick partiet däremot bara 28 procent. I Arby föll högerpartiets 
andel från 68 till 36 procent mellan 1928 och 1932. Socialdemokraterna å 
andra sidan ökade från 18 till 34 procent. Exemplen kan flerfaldigas.

38 Uppgifterna om kommunalvalen i enskilda socknar kommer från SOS, 
Kommunala val 1938-1966.



Så stora svängningar i valutfallet mellan olika år kan knappast vara en 
följd avförändringar i befolkningens sammansättning och näringsstrukturen. 
Samtliga möresocknar var vid denna tid agrart präglade. De hade dessutom 
stillastående eller sjunkande folkmängder. Allt talar mot snabba och stora 
strukturella förskjutningar. Troligare är att enskilda individer i ganska stor 
omfattning bytt partisympati mellan valen. En röst på högern 1928 kan 
nästa gång ha följts av en röst på bondeförbundet eller socialdemokraterna.

Möres förborgerligande
Svängningarna i partisympatier mellan olika val har under efterkrigstid 
inte varit fullt så dramatiska som tidigare. Till följd av 1952 års 
storkommunreform minskade antalet kommuner i Mörebygden från tretton 
till sex. Vissa av församlingarna i dessa nybildade kommuner låg dessutom 
utanför nuvarande Kalmar kommun. Vid 1950 års kommunalval skulle för 
första gången representanter väljas till storkommunerna. Detta första val 
utföll så att socialdemokraterna fick majoritet i två - Dörby och Ryssby - 
av de sex nya kommunerna. I övrigt således borgerliga övervikter, vanligen 
baserade på hög andel röster för bondeförbundet (tabell 4 sid. 4l).

För 1950- och 1960-talen kan man tala om ett allmänt ’förborgerligande’ 
av valmanskåren i Mörebygden. Processen har inte varit linjär utan gått i 
vågor. De borgerliga framryckningarna var starkast 1954-1958 och 1962- 
1966. Däremellan har socialdemokraterna hållit ställningarna eller gjort 
mindre vinster. Redan 1954 förlorade dock socialdemokraterna majoriteten 
i Ryssby storkommun. Därefter är det endast Dörby storkommun som haft 
vänstermajoritet (tabell 4 sid. 4l).39

Räknat på de fem storkommuner som fanns kvar efter att Dörby inkorpo
rerats med Kalmar stad 1965 finner man att socialdemokraternas andel av 
rösterna reducerats från 45 till 40 procent mellan 1950 och 1966. Mandat
mässigt fanns det 161 platser att konkurrera om. År 1950 var antalet 
socialdemokratiska ledamöter 72 och hade reducerats till 66 år 1966. Den 
borgerliga representationen steg samtidigt från 89 till 95 mandat (tabell 4 
sid. 4l). Även inom den mest socialistiska storkommunen - Dörby - förlorade 
socialdemokratin i styrka under samma tid.

39 Påståendet om borgerliga valframgångar mellan 1954 och 1958 kan synas 
motsägas av uppgifterna i tabell 4. Siffrorna är dock inte fullt jämförbara med 
varandra till följd av att flertalet socialdemokratiska valsedlar i Ljungbyholms 
storkommun ogiltigförklarades år 1954. I annat fall hade socialdemokraterna 
haft ytterligare cirka sjutton mandat och de borgerliga följaktligen lika 
många färre mandat. När man jämför valutslaget mellanl954 och 1958 för 
övriga mörekommuner framträder de borgerliga partiernas framgångar klarare.



De socialdemokratiska valmisslyckandena i Möre har vanligen inte 
balanserats av kommunistiska framgångar. Vid kommunalvalen 1950-58 
avlämnades överhuvud taget ingen kommuniströst, och under 1960-talet 
blott 80-90 röster per val. Ar 1966 räckte rösterna till ett mandat i Södermöre 
storkommun. Inom ’borgerligheten’ i Möre finner vi i princip samma 
tendens som i staden, med valsegrar för mittpartierna i slutet av 1950-talet 
och under 1960-talet. I första hand var det centern/bondeförbundet som 
var framgångsrikt, medan folkpartiet förblev rätt svagt representerat i 
Mörbebygden trots mindre lokala framsteg (tabell 4 sid. 4l).

S ammanfattning
Sammanfattningsvis menar jag att 1930-talet kan ses som en politisk gräns 
även på landsbygden utanför Kalmar stad. Mörekonflikten blev slutpunkten 
på en period av stor social spänning och oro. Socialdemokraterna ryckte 
samtidigt fram och blev största parti. Vänsterlramgångarna kulminerade 
redan omkring 1940. Under efterkrigstid kan man se tydliga tecken på ett 
allmänt förborgerligande av Möre, och från 1960-talet har bygden 
kommunalpolitiskt alltmer integrerats med staden. Genom 1970 års 
kommunreform lades slutligen stad och land samman. Mörebygdens 
kommunalpolitiska utveckling kom därmed definitivt att länkas ihop med 
stadens i ett gemensamt kommunfullmäktige. På så sätt markerar 1970 
också en gräns i Möres kommunala liv.



TABELL, 1
Stads- och kommunfullmäktigevalen i Kalmar 1920-1994. 
Procentuell fördelning på partier av avlämnade röster. 1

Ar M Fp C s V KF Kd Mp O

1920 57,1 10,6 - 32,2 - - - - -
1922 48,5 12,7 - 36,5 2,3 - - - -
1926 46,6 3,0 - 42,5 - 7,8 - - -
1930 37,6 2,8 - 49,7 1,1 8,7 - - -
1934 35,9 3,1 - 47,8 3,9 4,2 - - 5,0
1938 29,2 8,3 - 57,3 3,6 - - - 1,6
1942 31,3 5,9 - 52,2 6,4 4,2 - - -
1946 29,7 9,7 1,2 48,1 11,2 - - - -
1950 22,3 17,8 1,5 55,2 3,2 - - - -
1954 25,7 16,8 0,5 53,1 3,9 - - - -
1958 30,9 11,0 2,8 52,5 2,9 - - - -
1962 22,2 14,3 4,2 56,1 2,8 - - - -
1966 22,9 __ 1 23,2 45,3 6,6 - 2,0 - 0,0
1970 17,5 __ 1 28,7 47,6 3,5 - 2,6 - 0,1
1973 18,1 7,0 23,3 45,0 3,7 - 2,6 - 0,3
1976 19,0 8,6 21,4 44,7 3,6 - 2,5 - 0,2
1979 22,1 9,0 15,8 44,5 5,0 - 3,2 - 0,4
1982 25,1 4,5 14,1 46,9 3,9 - 3,3 2,2 0,4
1985 24,3 10,1 10,5 45,9 3,9 - 2,3 3,0 0,8
1988 19,5 9,5 12,6 45,2 4,5 - 3,4 5,1 0,2
1991 25,0 7,8 11,7 39,8 3,8 - 6,7 4,0 1,1
1994 22,7 5,4 10,1 46,7 5,3 - 3,2 4,9 1,8

1 I kommunalvalen 1966 och 1970 samverkade folkpartiet (fp) och centern 
(c) och rösterna kan ej särskiljas mellan de två partierna.
Anmärkning: Övriga partier (Ö) utgörs åren 1934 och 1938 främst av de 
nationalsocialistiska partierna. Och 1991-1994 av nydemokraterna 
Partibeteckningar: M=högerpartiet/moderatema, Fp=folkpartiet och före 
dess tillkomst övriga förekommande liberala partier, C=bondeförbundet/ 
centerpartiet, S=socialdcmokraterna, V=vänsterpartiet (kommunisterna) 
och före dess tillkomst övriga förekommande kommunistiska partier, 
KF=kommunalföreningen, Kd=kristdemokraterna och deras föregångare, 
Mp=miljöpartiet, Ö=övriga partier 
Referenser: SOS, Allmänna val; SOS, Kommunala valen.



TABELL 2
Stads- och kommunfullmäktigevalen i Kalmar 1920-1994. 
Mandatfördelning.

Ar M Fp C S V KF Kds Mp Totalt

1920 21 4 - 11 - - - - 36
1922 19 3 - 14 - - - 36
1926 18 - 15 - 3 - - 36
1930 15 - - 18 - 3 - - 36
1934 16 - - 19 - 1 - - 36
1938 11 2 - 23 - - - - 36
1942 13 2 - 19 2 - - - 36
1946 13 4 - 21 4 - - - 42
1950 10 8 - 24 - - - - 42
1954 12 7 - 22 1 - - - 42
1958 13 5 1 22 1 - - - 42
1962 9 6 2 24 1 - - - 42
1966 11 9 3 23 3 - 1 - 50
1970 10 __ 1 18 30 2 1 - 61
1973 11 4 14 28 2 - 2 - 61
1976 11 6 13 27 2 - 2 - 61
1979 13 6 9 27 4 - 2 - 61
1982 16 2 9 29 2 - 2 1 61
1985 14 6 7 29 2 - 1 2 61
1988 12 6 7 28 2 - 2 4 61
1991 16 4 8 25 2 - 4 2 61
1994 14 4 6 28 4 - 2 3 61

11 kommunalvalet 1970 skiljer man i valstatistiken ej mellan folkpartiets
(fp) och centerns (c) mandat.

Partibeteckningar: M=högerpartiet/moderaterna, Fp=folkpartiet och före 
dess tillkomst övriga förekommande liberala partier, C=bondeförbundet/ 
centerpartiet, S=socialdemokraterna, V=vänsterpartiet (kommunisterna) och 
före dess tillkomst övriga förekommande kommunistiska partier, 
KF=kommunalföreningen, Kd=kristdemokraterna och deras föregångare, 
Mp=miljöpartiet, Ö=övriga partier 
Referenser: SOS, Allmänna val; SOS, Kommunala valen.



TABELL 3
Andrakammarvalen i Mörebygden 1924-1948. 
Procentuell fördelning pä partier av avlämnade röster.

Är M Fp C S V Ö

1924 39,7 9,4 21,6 25,8 3,5 -

1928 55,6 4,5 13,9 23,0 2,9 -
1932 35,2 3,3 23,9 36,1 1,5 -
1936 24,9 3,7 23,3 44,0 1,1 3,0
1940 27,2 2,7 19,7 50,0 0.5 -
1944 23,6 1,8 23,6 48,4 2,6 -
1948 20,5 8,2 24,2 45,9 1,1 -

Partibeteckningar: M=högerpartiet/moderaterna, 
Fp=folkpartiet och före dess tillkomst övriga förekom
mande liberala partier, C=bondeförbundet/centerpar- 
tiet, S=socialdemokraterna, V=vänsterpartiet (kommu
nisterna) och före dess tillkomst övriga förekommande 
kommunistiska partier, Ö=övriga partier.

Anmärkning: Övriga partier (Ö) utgörs år 1936 främst 
av nationalsocialistiska partier.
Referenser: SOS, Allmänna val.



TABELL 4
Kommunalvalen i Mörebygden 1938-1966. Mandatfördelning.

Ar M Fp C S Ö Totalt

1938 1 1171 1 105 - 222 3 av 11
1942 1 1161 1 105 - 221 4 av 11
1946 1 1131 1 108 - 221 4 av 11
1950 35 8 50 93 10 196 2 av 6
1954 62 10 49 75 - 196 1 av 6
1958 53 8 48 87 - 196 1 av 6
1962 41 11 52 92 - 196 1 av 6
1962* 35 7 47 72 - 161 0 av 5
1966 35 9 48 66 3 161 0 av 5

1 Uppgifterna under tp avser m, fp och c tillhopa.

Anmärkning:
Arenl938-1946 avser uppgifterna samdiga gamla socknar inom nuvarande 
Kalmar kommun bortsett Irån Hossmo och Voxtorp där inga kommunalval 
enligt gällande förordning behövde förrättas.
1950-1962 avser uppgifterna storkommunerna Dörby, Ryssby, Läckeby, 
Ljungbyholm, Södermöre och Mortorp, vilka tillkom i samband med 1952 
års storkommunrelorm. Dörby storkommun inkorporerades med Kalmar 
stad 1965 och ingår därför ej i 1966 års uppgifter.
1962* avser samtliga ovannämnda storkommuner bortsett från Dörby och 
dessa siffror är därmed direkt jämförbara med resultatet från 1966 års val.

Övriga partier (O) avser Ar 1950 ”Fram till val” som var en för högern, 
folkpartiet och bondeförbundet gemensam valkartell.
I kommunalvalet i Ljungbyholm 1954 ogiltigförklarades flertalet socialde
mokratiska röster, vilket förklarar mycket av de stora omkastningarna 
mellan 1950 och 1958.

Partibeteckningar: M=högerpartiet/moderaterna, Fp=folkpartiet och före 
dess tillkomst övriga förekommande liberala partier, C=bondeförbundet/ 
centerpartiet, S=socialdemokraterna, V=vänsterpartiet (kommunisterna) och 
före dess tillkomst övriga förekommande kommunistiska partier, Ö=övriga 
partier.

Referenser: SOS, Kommunala valen.
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Diagram 2a: Mandatfördelningen mellan borgerliga partier och 
socialdemokrater i Kalmar stads-/kommunfullmäktige 1920-1994
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Diagram 2b: Mandatfördelningen mellan borgerliga partier och 
vänstern i Kalmar stads-/kommunfullmäktige 1920-1994
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Om kommunala
FINANSER

Strukturer
De gemensamma angelägenheter kommunerna var satta att vårda skilde 
sig i början av seklet väsendigen mellan stad och land. För landskommunernas 
(socknarnas) del handlade det, när kyrkliga församlingen läggs samman 
med den borgerliga kommunen, nästan uteslutande om tre områden: skola, 
fattigvård och kyrka. I Dörby till exempel svarade dessa tre sektorer länge 
för minst 75-80 procent av samdiga kommunala utgifter. Ibland var siffran 
till och med över 90 procent (diagram 3).1 Långsiktigt faller dock andelen, 
vilket har att göra med den långsamt tilltagande urbaniseringen.

Långt in på 1900-talet var folkskolans skötsel en uppgift som ålåg 
kyrkan, varför den borgerliga landskommunens i särklass viktigaste område 
var fattigvården. För städernas del, och det gällde städer med fullmäktige, 
överfördes folkskolan till den borgerliga kommunen år 1909. På landet kom 
det att dröja ytterligare några decennier innan folkskolan helt sekular
iserades’. Först genom 1930 års skollag överfördes folkskolan till den 
borgerliga kommunen i alla kommuner, stad som land, med fullmäktige
församlingar. Ofta blev det ett skolråd som tog över kyrkorådets tidigare 
folkskoleansvar. Personellt behöver det inte alltid ha inneburit några 
dramatiska förändringar, då samma personer kan ha suttit såväl i skolråd 
som i kyrkoråd.

Skola, vård och omsorg är också idag högt prioriterade områden bland 
politiker och för kommuner. De tre honnörsorden upprepas ständigt i 
dagens offentliga debatt. De hamras osynligt in i vårt medvetande. Men 
kyrkan betonas inte längre. Den religiösa och själsliga vård och omsorg som 
statskyrkan står för har i de gemensamma kommunala budgetarna numera 
bytts mot mer fysisk vård och omsorg av barn och gamla. Den religiösa 
vården är fortfarande en angelägenhet för församlingen, men kyrkan utgör

1 Diagrammen återfinns längst bak i detta kapitel.



en försvinnande blygsam pott av alla kommunala utgifter. I den offentliga 
statistiken upphör man efterhand med att redovisa kyrkliga utgifter separat. 
Under seklets första årtionden däremot kunde, som fallet var till exempel i 
Dörby, en tredjedel och mer än så av budgeten gä till kyrkans behov, och 
då är inte skolan inräknad. När kyrkan vid ingången till det tredje milleniet 
skiljs Irån staten och den offentliga sektorn ligger det väl i linje med denna 
historiska process, samtidigt som uråldriga traditioner definitivt bryts även 
på det kommunala planet. Kyrkan är rentav ursprunget till socknen, och 
sockenmenigheten utgjordes av de människor som förenades i samma kyrka. 
Kyrkogränserna satte sockengränserna.

Staden uppvisade en betydligt mer diversifierad utgiftsstruktur än 
landet. Den största posten utgjordes i städerna av utgifterna för fysisk 
infrastruktur. Där ingår bland annat investeringar och underhåll av gator, 
torg, parker, offentliga byggnader etc. Och vidare kostnaderna för elverk, 
gasverk, vatten och avlopp, renhållning, hamnar, industriella verk, brandkår 
etc. I Kalmar pendlade andelen fysisk infrastruktur mellan 40-50 procent 
av totala utgifter. Skola, fattigvård och kyrka som helt dominerade på landet 
svarade bara för cirka 30 procent av utgifterna i staden (diagram 3, 4).2 
Andelen förblev dessutom stabil åtminstone ända fram till kommun
utvidgningarnas tid vid 1960-talets mitt.3

Efter storkommunreformens genomförande 1952 började utgifts- 
strukturen i Dörby storkommun alltmer likna stadens. I den ännu ruralt 
präglade Södermöre kommun fortsatte däremot socialvård och skola att 
svara för 75-80 procent av de samlade utgifterna (diagram 5). De kyrkliga 
utgifterna går nu inte längre att följa i offentlig statistik över kommunernas 
finanser. Samtidigt börjar begreppet fattigvård omdefinieras och vidgas till 
socialvård i anslutning till tidens sociala reformpolitik.

Även på inkomstsidan framstår stadens finanser som mer utvecklade och 
differentierade. Kommunalskatten var förvisso den viktigaste inkomstkällan 
representerande cirka fyrtio procent av alla stadens inkomster (diagram 6). 
Skatteandelen har dessutom förblivit förvånansvärt stabil under mycket lång 
tid, i princip över hela min undersökningsperiod. Väsentliga tillskott har

2 Motsvarande andel kan noteras för Örebro stad 1955-1965, medan lands
bygden utanför staden visar värden runt 60-70% (B. Gustafsson 1988, 45-7). 
För Växjö stad ännu något lägre andel skola och vård (L-O. Larsson 1991, 
487). I flera av stadsmonografierna från senare år berörs åtminstone flyktigt 
de kommunalekonomiska frågorna, se t ex M. Fritz 1996 (Göteborg), K. 
Olsson 1996 (Göteborg), T. Sahlén 1997 (Sundsvall), C. Wahlström 1997 
(Uppsala), M. Åberg 1997 (Uddevalla). Se även E. Jonsson 1971, där 
perioden 1953-65 uppmärksammas och för Kalmar B. Johansson 1984.

3 L. Nilsson 1995, 128-31. Jämför R. Bokholm 1995, 62-3; G. Fridh&H. 
Dahlberg 1962, 486-9.



därutöver kommit från diverse typer av kommunala avgifter (hamnar, tolag, 
gas, vatten etc) och långt in på 1900-talet från brännvinsmedlen.4 Stats
bidragen till Kalmar har vanligen betytt mindre, men successivt ökat. Ett 
första språng togs omkring 1920 från blott ett par procent upp till tio. 
Nästa nivåhöjning inträffade från 1950-talet, då statsbidrag nådde upp till 
omkring 20 procent av stadens inkomster (diagram 6, 9).

I Dörby däremot var kommunalskatten länge den helt avgörande inkomst
källan som genererade hela 80 procent av socknens inkomster. Andelen kröp 
långsamt ned mot femtio procent vid den allmänna rösträttens införande 
1919/20. Den låg kvar på ungefär samma nivå vid storkommunreformens 
genomförande i böljan av 1950-talet, för att därefter reduceras till mer stads- 
mässiga förhållanden runt 40 procent vid 1960-talets mitt (diagram 7,8).

Förhållandena i Arby socken och sedermera Södermöre storkommun 
har i stort motsvarat dem i Dörby, dock fortsatte kommunalskatten att ligga 
kvar pä 50 procentsnivån fram till inkorporeringen med Kalmar stad. Den 
post som i första hand ersatt kommunalskatten på landet är statsbidragen 
som från 1920-talet pendlat mellan 30 och 40 procent i Dörby och Arby. 
Generellt och relativt sett har statsbidragen betytt mer för landskom
munernas ekonomi än för stadens (diagram 7-9).5

Nivåer
Det har således funnits klara strukturella skillnader i de kommunala 
finanserna mellan land och stad. Men även nivåerna har varierat högst 
avsevärt. Vid seklets början betalade kalmarborna ungefär 100 kronor (i 
1949 års penningvärde) per man för den kommunala servicen.61 Dörby 
stannade motsvarande kostnad vid 25 kronor. Den kommunala sektorn 
har därefter genomgått en anmärkningsvärd expansion. I Kalmar var 
utgiftsnivån cirka 1000 kr per person vid tidpunkten för Dörbys införlivande 
med staden 1965. För landskommunens del hade de årliga utgifterna klättrat 
upp till strax under 600 kr per person (diagram 10). Den fortfarande 
tämligen lantliga Södermöre kommun återfanns vid 1960-talets mitt ett

4 L. Nilsson 1995, 131-3. Jämför R. Bokholm 1995, 64; I Hjelmqvist 1994, 
37-9, 94-9, 156-61, 243-9; G. Fridh & H. Dahlberg 1962, 485.

5 Samma rural-urbana mönster kan återfinnas inom Örebro kommun (B. 
Gustafsson 1988, 51). Se även I. Norrlid (1983,133) beträffande kommunala 
inkomsters fördelning på landet runt sekelskiftet 1900.

6 För jämförelser över tid har kommunala inkomster och utgifter omräknats till 
1949 års penningvärde med hjälp av L. O. Lagerqvist &. E. Nathorst-Böös 
index över prisutvecklingen i Sverige efter 1732 (L. O. Lagerqvist & E. 
Nathorst-Böös 1993,26-8).



par hundra kronor lägre än den mer urbaniserade Dörby kommun. Före 
1950, dvs innan Dörby började urbaniseras pä allvar, fanns inga sådana 
systematiska olikheter mellan Dörby och Södermöre (diagram 11).

Kalmars utgiftsnivå har fortsatt uppåt och numera passerat även 2000 
nivån, fortfarande i 1949 års prisläge. I början av 1990-talet belöpte kostna
derna till cirka 2300 kr per invånare. Det är i stort fråga om en kontinuerlig 
process sedan slutet av förra århundradet med vissa svackor under de två 
världskrigen. En period av långsammare tillväxt har dock följt från omkring 
1970 och framöver (diagram 12).

Kurvorna för stad och land, Kalmar och Dörby, följer varandra tämligen 
parallellt genom hela perioden och med staden ett bra stycke 'ovan ' landet 
(diagram 10). Stadsborna har alltså i genomsnitt fått betala avsevärt mer 
för den kommunala servicen än ’lantisarna’. Nu kan det mycket väl tänkas 
bero på att serviceutbudet varit helt annorlunda. Den infrastruktur staden 
haft att stå för saknar ofta motsvarighet på landet. I Kalmar framstår 
utgifterna för fattigvård per person som rätt blygsamma jämfört med 
utläggen för fysisk infrastruktur (diagram 13).

En mer rättvisande jämförelse kan därför nås om man jämför stad och 
land med hänsyn till olika utgiftsslag. Fattigvårdskostnaderna (och senare 
socialvården) kan exempelvis utgöra en sådan referenspunkt. I diagram 14 
har jag därför jämfört utgifterna för fattigvård i Kalmar och gamla Dörby 
socken/kommun under tidsskedet 1876-1950. Staden återfinns även där på 
högre nivåer än landsbygden bortsett från början av 1920-talet. Efter 
storkommunreformen är bilden mer splittrad. Södermöre till exempel 
redovisar fram till 1960-talets mitt överlag högre utgifter för socialvård än 
Kalmar stad (diagram 15).

Utdebitering
Den kommunala utdebiteringen i Kalmar låg runt sex procent på 1880- 
talet och sjönk, dock med vissa avbrott, kontinuerligt ned mot fyra procent 
i början av det nya seklet (diagram 16).' Den kommunala verksamhets
ökningen under 1900-talets inledande decennier finansierades inte minst 
skattevägen, så att Kalmar stad omkring 1920 var uppe vid en utdebitering 
på tio kronor. Inom loppet av ett par årtionden hade således skattesatsen 
mer än fördubblats, låt vara från ett lågt utgångsläge. Den nya och högre 
nivån bibehölls därefter under lång tid, ända fram till 1960-talet. Detta 
trots en kontinuerligt fortgående kommunal expansion. Skattesatsen låg 7

7 För översikter av det kommunala skatteuttaget se L. I. Andersson 1995; G. 
Fridh&H. Dahlberg 1962.



inte helt stilla under dessa decennier, utan rörde sig oavbrutet upp och ned 
i intervallet 7,5 till 10,5 procent. Det var således inte bara 1920-talet utan 
även 1930-, 1940-, och 1950-talet, som åtminstone lokalt och kortfristigt, 
kunde bjuda på skattesänkningar.8

Den kommunala expansionen under 1960- och 1970-talen följdes 
däremot av betydande skattehöjningar. I Kalmar stad steg således uttaget 
till den borgerliga kommunen från 9-10 procent upp till sexton. Ovanpå 
detta debiterades kommunalt såväl landstingsskatt som församlingsskatt. 
Efter ett långvarigt kommunalt skattestopp genom hela 1980-talet, höjdes 
så den lokala skattenivån på nytt i Kalmar under 1990-talet, och nu handlade 
det om över 20 procent (diagram 16). Jämfört med tiden för det demokratiska 
genombrottet hade således den kommunala utdebiteringen i Kalmar fördubb
lats från 10 till 20 procent. Landstingsskatten är då inte inkluderad.

Samtidigt har själva underlaget för skattedebiteringen förändrats. 
Långsiktigt har det handlat om en rörelse i riktning mot att allt större delar 
av skattebetalarnas inkomster lagts under kommunal uttaxering. På så sätt 
har en ökning i den kommunala skattebördan ägt rum som inte direkt kan 
avläsas i uttaxeringen. Bakom perioder med oförändrad kommunalskatt kan 
således finnas vidgade regler för beräkning av debiteringsunderlaget, och 
detta oavsett skattebetalarnas löneutveckling. På så sätt kan höjningar av 
skattesatser ha undvikits. Höjningar av skatteuttaget kan på motsvarande 
sätt vara kombinerade med oförändrat eller rent av reducerat beräknings
underlag, som alltså framtvingat en högre procentsats. Men generellt får 
man räkna med att skattebördan ökat mer än vad taxeringen visar.9

Lrån mitten av 1910-talet har grunderna för kommunal beskattning 
varit tämligen likartade för land och stad, vilket väsentligen underlättar 
möjligheterna att jämföra variationer i utdebitering mellan olika platser.10 
I diagram 17 och 18 har jag ställt tre ortstyper mot varandra: Kalmar stad, 
den gradvis alltmer urbant präglade Dörby kommun (socken) samt slutligen 
Arby kommun (socken) med ett stadigt jordbrukspräglat näringsliv. Till 
följd av ändringarna i kommunal indelning så omfattar jämförelsen från 
1952 istället Kalmar stad jämte Dörby och Södermöre storkommuner enligt 
1952 års indelning. De två senare representerar dock fortfarande en urbaniser
ande respektive rural ortstyp. Jämförelsen i diagram 17 och 18 visar att 
under hela efterkrigstiden har stadsborna varit underkastade väsentligt 
högre kommunal utdebitering än jämförd landsbygdsbefolkning. Dessförinnan 
var däremot bilden mer splittrad med Kalmar stad placerad mellan Arby

8 L. I. Andersson 1995, 71, 73. Jämför G. Fridh&H. Dahlberg 1962, 463-4.
9 G. Fridh & H. Dahlberg 1962, 463-4.

10 L. Nilsson 1995,135-7.



och Dörby. Tilläggas kan att det vanligen var på landet som kommunal
skatten ansågs betungande och inte i städerna.11

Kommunalt självstyre
Till honnörsorden i den kommunala diskursen hör sedan lång tid tillbaka 
det kommunala självstyret. Principen lades fast bland annat i de första 
kommunallagarna frän 1862, men lokalsamhällets rätt och möjligheter att 
handha och sköta gemensamma angelägenheter är betydligt äldre än så.11 12 
Rötterna kan sökas i det gamla sockensjälvstyret och bygemenskaperna. 
Lokalsamhället i form av byar och socknar etc är som företeelse äldre än 
nationen eller staten. När staten kommer med i bilden och dessutom 
utvecklas till en stark och mäktig stat ökar dess intresse av att styra och 
kontrollera de lokala enheterna. Det lokala utrymmet kan då lätt bli 
inskränkt och underställt staten. Begreppet kommunalt självstyre kan 
komma att innehålla mer av retorik än substans. Självmant infinner sig 
frågorna: Hur fria har 1900-talets kommuner egentligen varit? Finns det 
en periodicitet även i självstyret?

Rune Bokholm menar i sin avhandling om Städernas handlingsfrihet 
att man bland annat med hjälp av statsbidragens storlek kan skapa sig en 
bild av det lokala utrymmet. Han finner till exempel att statsbidragens andel 
av städernas inkomster, Stockholm frånräknat, ökade från 3,5 till 9,7 
procent mellan 1911 och 1930. Denna stigande andel uppfattas som ett 
tämligen avgörande inslag i statens framgångsrika och för det kommande 
folkhemsbyggandet dessutom nödvändiga strävan att begränsa den kommunala 
självstyrelsen.13 Om man likt Bokholm ser statsbidragen som ett sätt för 
staten att kontrollera, dirigera och inskränka den kommunala handlings
friheten, så framstår det landskommunala självstyret onekligen som något 
mer begränsat än det stadskommunala.

Ingvar Hjelmqvist hävdar att det under efterkrigstid skett en övergång 
från resurs- och regelstyrning till mål- och informationsstyrning. Parallellt 
har det kommunala självstyret ökat inom vissa områden men minskat på 
andra håll. Han finner några fler områden med ökningar än minskningar 
fram till 1970-talet. Därefter har motsatt tendens rått. Genomgående är

11 L. I. Andersson 1995.
12 Om det kommunala självstyret se t ex F. Kaijser 1962,1. Hjelmqvist 1994, 

SOU 1996:129. Även I. Norrlid 1983.
13 R. Bokholm 1995, 64, 315-6. Richard Murray har beräknat att den statligt 

reglerade delen av de kommunala bestyren uppgick till cirka 70% under 
perioden 1968-77, varav drygt hälften åstadkoms via lagstiftningen
(R. Murray 1981, 321).



dock skillnaderna mellan ökningar och minskningar små, men likväl en 
riktningsförändring under senare decennier. Hjelmqvists slutsats blir att 
kommunerna alltmer befriats från detaljstyrning, men staten fortsätter 
kontrollera ramarna och slutligen sätter samhällsekonomin gränserna för 
det praktiskt möjliga.14

Enligt Anders Hanberger slutligen hade kommunerna betydande 
handlingsfrihet under slutet av 1800-talet, men under 1900-talet ändrades 
förhållandena. Staten kom under folkhemsepoken i allt väsentligt att 
definiera de lokala problemen och bestämma vilka insatser som skulle göras. 
Den kommunala organisationen anpassades helt efter statens välfärdspolitik 
och inte efter lokala behov. Det handlade om statlig politik genom kommunen. 
Denna svenska modell visade sig dock otillräcklig för att lösa lokala problem 
i det postmoderna samhället, tiden efter cirka 1970. Utvecklingen under 
senare decennier har därför gått i riktning mot en mer självförval tande 
kommun, som ständigt försöker anpassa sin verksamhet efter den lokala 
kontexten.15 Se där, en periodicitet som sammanfaller med den jag söker.

Sammanfattning
I det längre tidsperspektivet framstår större delen av det 20:e århundradet, 
och inte bara folkhemmets dagar och efterkrigsperioden, som en kommunal 
expansionsperiod. Denna kommunala expansion började dessutom redan 
under 1800-talet, men har helt klart mattats under det sena 1900-talet. 
Uppbromsningen och utplåningen tog sin början runt 1970. De kommunala 
finansernas utveckling passar således väl in i teorin om sekulära faser i 
historien, där som vi minns just åren omkring 1970 markerar en gräns. I 
flera av de studerade serierna finns dessutom en förändring kring 1920/ 
1930. Vid den tiden tycks det dock mera handla om smärre tempoväxlingar 
och strukturomvandlingar och inte samma avgörande brott som skulle följa 
fyrtio till femtio år senare.

14 I Hjelmqvist 1994, 272-81.
15 A. Hanberger 1997, 224-6.



Diagram 3-18: Kommunala finanser
Referenser: BSOS, Kommunernas fattigvård och finanser 
SOS, Kommunernas finanser

Diagram 3: Andel kyrka/skola/fattigvard av kommunala utgifter i 
Kalmar och Dörby 1875-1950
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-Kalmar
Dörby

Diagram 4: Andel infrastruktur och kyrka/skola/fattigvard av 
kommunala utgifter i Kalmar stad 1875-1950
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Diagram 5: Andel socialvård och undervisning av kommunala 
utgifter: Kalmar, Dörby och Södermöre kommuner 1952-1967
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Diagram 6: De kommunala inkomsternas fördelning pä inkomstslag: 
Kalmar stad 1875-1950

-----------Skatt
----------Statsbidrag
.............Brännvin

Diagram 7: De kommunala inkomsternas fördelning pa skatt och 
statsbidrag i Dörby 1875-1950
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Diagram 8: Kommunalskattens andel av inkomsterna: Kalmar, Dörby 
och Södermöre kommuner 1952-1967



Diagram 9: Statsbidragens andel av inkomsterna: Kalmar, Dörby och 
Södermöre kommuner 1952-1967

-----------Kalmar
----------Dörby
.............Södermöre

Diagram 10: Totala utgifter per invånare i fast pris (1949): Kalmar 
och Dörby 1876-1964
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Diagram 11: Totala utgifter per invånare i fast pris (1949): Dörby, 
Arby och Södermöre 1928-1965
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Diagram 12: Totala utgifter per invanare i fast pris (1949): Kalmar 
1876-1994 (logaritmisk skala)
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Diagram 13: Utgifter per invanare för fattigvârd/socialvârd och 
infrastruktur i fast pris (1949): Kalmar stad 1876-1965

• - F/S 
----- Infra

Diagram 14: Fattigvardsutgifter per person i fast pris (1949): Kalmar 
och Dörby 1876-1950
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Diagram 15: Utgifter för socialvård per person i fast pris (1949): 
Kalmar, Dörby och Södermöre kommuner 1951-1967
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Diagram 16: Kommunal utdebitering i Kalmar stad 1876-1996
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Diagram 17: Kommunal utdebitering i Kalmar, Dörby och Arby 1920-
1951
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Diagram 18: Kommunal utdebitering i Kalmar, Dörby och Södermöre 
kommuner 1952-1970
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Befolkning

Folkmängd
Kalmarområdet, avgränsat till nuvarande Kalmar kommun, befolkades vid 
1900-talets ingång av cirka 35.000 personer. Vid seklets slut ligger 
folkmängden runt 55.000-60.000. Ökningen på 20.000-25.000 människor 
har inte varit jämt fördelad varken över tid eller mellan kommundelarna 
(socknarna). Den starkaste uppgången ägde rum mellan åren omkring 1935 
och 1970, då området i sin helhet årligen växte med 0,82 procent (tabell 
7).1 Det är klart högre än under föregående och efterföljande skeden.

Fram till 1960-talets slut var det Kalmar stad som ensam stod för 
folkökningen. Mörebygden, som länge var befolkningsrikare än staden, 
förlorade däremot befolkning kontinuerligt under hela hundraärsperioden 
från cirka 1870 till 1970. Kalmar stad växte således och Möre minskade. 
Omkring 1930 hade staden hunnit ilatt landet och för första gången 
registrerades fler stadsbor än sockenbor (diagram 19, tabell 5). Kalmar
områdets urbaniseringsgrad passerade med andra ord femtio procent 
(diagram 21). Parallellen med riket blir här påtaglig. Det var nämligen först 
på 1930-talet som de svenska städerna och övriga tätorterna nådde samma 
befolkningsnumerär som resten av riket.2

Ett nytt skilje i Kalmarområdets folkmängdsutveckling följde fyrtio år 
senare, cirka 1970. Staden inom sina gamla gränser, dvs före inkorporer
ingen av Dörby storkommun, slutade växa och började till och med avfolkas. 
Ökningen stod nu istället att finna bland Mörebygdens gamla socknar 
(tabell 5). Urbaniseringsgraden hade samtidigt klättrat upp till hela 87 
procent. Kalmarområdet var vid denna tid, liksom för övrigt Sverige i stort, 
urbant mättat. Diagrammen 19-21 illustrerar med full tydlighet periodiciteten 
i Kalmarområdets folkmängdsutveckling med dramatiska omkastningar i 
det sena 1900-talet. Möre hämtade då på kort tid in stora delar av Kalmars 
försprång.

1 Tabeller och diagram återfinns längst bak i detta kapitel.
2 L. Nilsson 1989, 9,128-30.



För 1970-talets del kan man därmed tala om en decentralisering av 
befolkningen inom Kalmarområdet. Decentralisering i form av en rörelse 
från staden mot Möre. Detta följs senare av en viss så kallad recentralisering, 
där staden åter ökar i folkmängd, och behåller ett tämligen oförändrat 
avstånd till resten av området. Liknande mönster har för övrigt och under 
samma period noterats för andra svenska tätortsregioner.3

Ovan har Kalmar ställts mot Möre. Alla delar av Mörebygden visar dock 
långt ifrån samma utveckling. För de till staden närmast gränsande socknarna 
Dörby och Hossmo noteras exempelvis en förhållandevis gynnsam befolk- 
ningsväxt redan från 1920-talet och framöver. Andra socknar, och ofta de 
mer perifert belägna, fortsätter att visa vikande tendens eller dämpad ökning 
även efter att Möre börjat expandera. De starkast växande enheterna har 
utgjorts av, förutom Dörby och Flossmo, Kläckeberga, Förlösa och Ljungby. 
Alla starkt växande socknar ligger centralt inom det kraftfält som staden 
utgjort. Och inom socknarna är det förstås de framväxande tätortsbild- 
ningarna, i form av förorter till staden, som stått för uppgången (tabell 5, 
6).4

Stadens befolkningsökning skiljer sig således påtagligt under folkhems- 
tiden (cirka 1930-1970) från omkringliggande perioder. För Mörebygden 
i dess helhet är det däremot först för tiden efter 1965/1970 som ett påtagligt 
nytt tillväxtmönster framträder och bryter den avfolkningsprocess som 
startade hundra år tidigare. Men om man delar upp Mörebygden i starkt 
växande respektive övriga socknar så visar sig ett helt annat tempo under 
folkhemsepoken än vad fallet var tidigare och skulle bli senare (tabell 7).

Möres tätorter
Tillväxtpunkterna inom Mörebygden har i första hand utgjorts av ett 
dussintal tätorter. Tätortsbildningsprocessen inleddes omkring sekelskiftet 
1900 i samband med järnvägsnätets utbyggnad. De äldsta tätorterna växte 
i regel fram som stationssamhällen.5

För år 1920 upptar den officiella statistiken tre så kallade icke-administra- 
tiva tätorter inom Mörebygden. Det är de tre stationsorterna Smedby, 
Trekanten och Påryd, belägna i Dörby, Ljungby respektive Karlslunda 
socken. Var och en av dem hyste 300-400 invånare (tabell 6). Smedby och 
Trekanten började utvecklas som stationssamhällen efter att järnvägen 
mellan Kalmar och Emmaboda anlagts 1874. Kring stationerna samlades

3 J. Nyström 1990, 54, 93-101.
4 Se även L. Nilsson 1980, 19.
5 G. Lindahl 1980, 24.



efter hand alltmer av småhantverk, service och även mindre fabriker. I 
Trekanten till exempel etablerades en bobbinfabrik med upp till 150 
anställda innan den blev lågornas rov under 1920-talet. Påryd å andra sidan 
växte fram som en lantbruks- och kyrkby som tillfördes en station när 
järnväg drogs genom bygden 1908.6

Tätortstillväxten tog fart på allvar under 1920- och 1930-talen. Fem nya 
tätorter tillkom i statistiken. Det gäller: Rockneby (Ryssby socken), Ljungby- 
holm (Ljungby), Läckeby (Aby), Förlösa (Förlösa) samt Vassmolösa (Ljungby). 
Även här handlar det om stationssamhällen med rötter i 1800-talet. Rockneby, 
Läckeby och Förlösa anlades således som stationer utmed järnvägen Kalmar- 
Berga 1897. Och längs den två år senare (1899) öppnade banan Kalmar- 
Torsås återfinner vi Ljungbyholm respektive Vassmolösa.' De började på 
ungefär samma nivå som de äldre tätorterna. Samtidigt växte de senare 
något, så att den sammanlagda folkmängden för Möres tätorter uppgick till 
över 3000 personer år 1940. De största orterna, Smedby och Trekanten, 
noteras vid denna tid för 500-600 invånare (tabell 6).

Processen har fortgått och intensifierats under efterkrigstid. Som nya 
tätorter har framträtt: Rinkabyholm (Hossmo), Halltorp (Halltorp), Hagby 
(Hagby), Lindsdal (Förlösa), Krafslösa (Kläckeberga) och Tvärskog (Mortorp). 
Deras bakgrund är mer blandad än de äldre tätorternas. Några har vuxit 
fram kring senare tillkomna järnvägsstationer eller hållplatser som uppgraderats 
till stationer. Andra har, oberoende av järnväg, men ofta i anslutning till 
gamla vägskäl kunnat utvecklats till lokala centra (bygdecentrum). Hagby 
till exempel expanderade efter att platsen blivit huvudort i den 1952 
nybildade Södermöre kommun. Vidare har folkhemspolitikens samordnade 
samhällsplanering genererat nya tätorter även i Kalmartrakten. Lindsdal 
och Krafslösa är sådana exempel.8 Krafslösa, belägen nära stadens nordvästra 
delar, växte snart samman med Kalmar tätort och försvann därmed ur 
tätortsstatistiken. På liknande sätt har Förlösa gått upp i Lindsdal, som 
utvecklats till Möres största tätort med 5900 invånare år 1980 och obetydligt 
färre 1995.

Det mesta av nybildningen ägde rum fram till 1970. Därefter har blott 
två nya orter bildats, båda under 1990-talet. Dunö och Boholmarna är de 
preliminära namnen på dessa nya bosättningar belägna utmed kusten i 
gamla Hossmo och Dörby socknar. Deras folkmängd uppgick 1995 till 
omkring 200-300 personer (tabell 6).

6 Kulturmiljöprogram, 129-31, 158-60, 232-6.
7 Kulturmiljöprogram, 44, 78-9, 104-5, 156-8,162-3.
8 Kulturmiljöprogram, 104-5, 144-5, 191-2,217-8,259-60.



Tätorterna i Möre visar en rätt jämn tillväxt över tid på drygt tre procent 
om året alltsedan 1935 (tabell 7). Kalmar tätort har haft en klart långsammare 
utveckling och dessutom stagnerat i folkmängd efter 1970. Tätortsboendet har 
därmed ytterligare decentraliserats och omfördelats från staden till orterna 
i det omedelbara omlandet.

De äldsta tätorterna var för sin framväxt och existens givetvis på något 
sätt beroende av den verksamhet som utgick från Kalmar stad. Vid den tiden 
kan de dock knappast betecknas som kalmarförorter. I varje fall inte förort 
i den meningen att de var arbetsmarknadsmässigt väl integrerade med 
staden. Det var först år 1945 som två (Smedby och Rinkabyholm) av de 
dåvarande tio möretätorterna betecknades som förorter (tabell 8). Kravet 
pä förort var, att den yrkesaktiva befolkningen till minst 1/3 skulle vara 
verksam i staden (huvudorten).9

Mörebygdens kraftiga tätortstillväxt efter 1945 har däremot i första 
hand fatt karaktären av förortsbosättning. Vissa av de nya tätorterna i Möre 
kan ses som stadsdelar utplacerad åtskilliga kilometer från stadens kärna 
och den sammanhängande stadsbebyggelsen. Ar 1980 var det till exempel 
bara två (Påryd och Halltorp) av tolv möretätorter som inte var förorter till 
Kalmar.10 Dessutom hade Kalmar begåvats med flera förorter utanför 
kommungränsen, både på Oland och fastlandet (tabell 8).

Förortstillväxten är en påtaglig del av den urbanisering som Kalmarom
rådet genomgått under 1900-talet och där åren kring 1930 och särskilt 1970 
markerar tempoväxlingar och strukturbrott.

Födelsetal, mortalitet och flyttningar
Sveriges demografiska transition anses allmänt ha inträtt i ett nytt skede 
under 1930-talet. Detta nya läge karaktäriseras bland annat av höjda 
giftermålstal, sänkt giftermålsålder, ökad nativitet och invandringsöverskott. 
Frågan i detta sammanhang blir om sådana nationella tendenser kan avläsas 
i den lokala utvecklingen i Kalmar och Mörebygden. Ett annat spår som 
följs vidare gäller den eventuella skillnaden mellan stad och land. De 
variabler jag tittat på gäller: allmänna födelse- och dödstalen, omflyttnings - 
intensiteten och nettoinvandringen.

9 SOS, Folkräkningen 1945.
10 Förort har då definierats som alla tätorter med minst 1/3 av den förvärvs

arbetande nattbefolkningen sysselsatt i annan ort än hemorten. Tätorter vars 
yrkesaktiva befolkning i högre grad arbetar på annat håll än i hemorten 
räknas likaså till förorter oavsett intensiteten i utbytet med största mottagar- 
orten. (Se vidare L. Nilsson 1989, 121-2).



Både Kalmar och Möre, men framför allt staden, redovisar stigande 
födelsenetton under 1930-talets senare del. I staden kvarstår dessutom den 
högre nivån ända fram till 1970-talet, och vid samma tid växlar också 
omkringliggande bygd in pä nytt spår (diagram 22). Kurvorna över födelse
talen ligger flätade runt varandra, men folkhemsperioden utmärks generellt 
av något högre värden för Kalmar än för Möre (diagram 23). Dödligheten 
var å andra sidan högre på landsbygden (diagram 24). Dessa allmänna tal 
speglar framförallt befolkningens åldersfördelning. Kalmar tillförs som den 
expansiva enheten ung befolkning, vilket i sin tur möjliggör ett högre 
födelsetal och lägre dödstal. I avfolkningsbygderna råder å andra sidan 
motsatt förhållande.

För att nyansera bilden något och visa upp variationerna inom Mörebygden 
har jag låtit Dörby respektive Arby representera var sin typsocken inom 
Möre. Dörby står för det något mer urbana och Arby för det lantliga. Vidare 
har jag jämfört de två möresocknarnas utveckling med staden Kalmar.

I de bilder över födelser och dödsfall som dä framträder för folkhemsepoken 
ligger Kalmar och Dörby, representerande det stadsmässiga, rätt nära varandra 
och med det rurala Arby ofta på betryggande avstånd (diagram 25,26). När 
postindustriella eller postmoderna villkor inträder från 1970-talet bryts det 
gamla mönstret. Tätortstillväxtens nya betingelser, med bland annat avfolkning 
av staden och därmed förändrad ålderssammansättning, resulterar i stark 
stegring av Kalmars allmänna dödstal. Staden når en nivå till och med 
överträffande Arby. Kalmars allmänna födelsetal halkar på motsvarande sätt 
efter, åtminstone tillfälligt.

Flyttningsintensiteten, dvs in- och utflyttade i förhållande till folkmängden, 
steg successivt i Kalmar genom hela folkhemsepoken för att senare plana 
ut. I Mörebygden däremot övergick en stigande tendens till sin motsats från 
1950-talet. Landet som tidigare redovisade klart högre flyttningsintensitet 
än staden närmade sig därmed alltmer den urbana nivån. Pä 1980-talet 
nådde stad och land till och med samma värden (diagram 27).

Flyttningsintensiteten är dock inget helt enkelt mått. Med flyttning 
menar vi oftast en rörelse över kommungräns. Ju mindre en kommun är 
arealmässigt sett desto större möjlighet föreligger för att en flyttning 
passerar gränsen till intilliggande kommun. Landsbygdens högre värden 
kan helt enkelt tänkas bero på ytmässigt små geografiska enheter. Därför 
har jag delat in Möres socknar i tre grupper: små, medelstora och stora. De 
stora har en yta på över 100 km’, de medelstora ligger mellan 50 och 100, 
och de minsta är under 50 km2. Staden Kalmar tillhör själv den minsta 
kategorin, och där återfinns också Dörby. Arby som jag tidigare använt som 
referenspunkt är däremot av medelstorlek, varför jag i det här samman
hanget ersatt Arby med Hagby.



Men även när man pä detta sätt tar hänsyn till skiftande geografisk 
kommunstorlek kvarstår under folkhemsperioden tendensen till högre 
flyttningsintensitet pä landet än i staden . De högsta värdena finns visserligen 
i det urbana Dörby men även det landiga Hagby överträffar vanligen det staden 
presterar. Frän 1970-talet när förutsättningarna omskapas blir bilden äter mer 
sphttrad än under det pä sitt sätt väldigt homogena folkhemsskedet (diagram 
28).

Nettoinvandringen övergår i Kalmar och Möre liksom i resten av landet 
från underskott till överskott under 1930-talet. De positiva värdena kvarstår, 
med några undantag för Möre, fram till 1970-talet om än pä en rätt 
beskedlig nivå. De högsta värdena noteras mot seklets slut och är resultatet 
av en process som satte fart redan på 1970-talet (diagram 29). Folkhemsepoken 
kännetecknades av en nordisk och nordeuropeisk flyktinginvandring i anslut
ning till världskriget följd av en arbetskraftsinvandring inte minst från syd- 
och Östeuropa vid sidan av Finland. Men i början av 1970-talet tar en ny 
fas vid. Det nya utmärks till en början av en utomeuropeisk flykting
invandring, som senare, under 1990-talet, följs av flyktinginvandring från 
krigshärjade områden i sydösteuropa och mellanöstern.11

Sammanfattning
Folkhemsepoken (cirka 1930-1970) framstår som en demografiskt 
osedvanligt stabil period i Kalmar stad och dess omgivande landsbygd. 
Den skiljer sig dessutom markant från omkringliggande perioder. Flera 
demografiska variabler ändrade ’kurs’ under mellankrigstiden, vilket ledde 
fram till en jämförelsevis stark befolkningsökning kombinerad med en 
kraftig urbanisering. Landsbygden avfolkades och tätorterna sög upp 
ungdomen och flyttarna. Den därigenom förändrade befolkningsstrukturen 
bidrog till lägre dödstal samt högre födelsetal och födelsenetton i tätorterna 
jämfört med glesbygden.

Efter 1970 förändrades det här mönstret dramatiskt. Kalmar stad sluta
de växa, och folkmängden föll åtminstone till en början tillbaka. Denna 
utveckling ledde i sin tur fram till väldigt markanta omkastningar i födelse
talens, dödstalens etc fördelning mellan stad och land. Det postindustriella 
eller postmoderna samhället tycks således skapa helt andra demografiska 
mönster än vad som tidigare gällt.

11 C. Westin 1998,211.



TABELL 5
Folkmängden i Kalmarområdet 1900-1995

1900-1930

KOMMUN 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930

Kalmar stad 13160 14359 16009 16590 17563 18435 19800
Mörebygden
Därav:

21502 20818 20369 19790 19677 19435 19020

Dörby 1088 1222 1253 1286 1251 1233 1254
Hossmo 585 598 559 582 538 601 598
Kläckeberga 1069 1032 1063 1002 1038 1071 965
Förlösa 1375 1376 1341 1275 1301 1318 1318
Ljungby 3685 3769 3852 3717 3703 3596 3565
Ryssby 3133 2938 2806 2779 2661 2630 2633
Äby 2545 2392 2339 2222 2123 2148 2056
Hagby 1068 964 943 944 936 876 900
Arby 1513 1451 1400 1347 1342 1345 1311
Halltorp 1186 1126 1044 1019 1015 962 936
Vbxtorp 738 664 657 598 632 648 600
Mortorp 1751 1686 1643 1547 1538 1483 1396
Karlslunda 1766 1600 1469 1472 1599 1524 1488

TOTAL 34662 35177 36378 36380 37240 37870 38820



1935-1965

KOMMUN 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965

Kalmar stad 20692 21439 24400 27094 29152 30802 32782
Mörebygden
Därav:

18754 18108 17788 17867 17668 16979 16931

Dörby 1292 1275 1303 1406 1521 1905 2188
Hossmo 640 641 697 793 895 878 1015
Kläckeberga 909 888 919 915 895 797 805
Förlösa 1293 1219 1141 1080 1082 1072 1186
Ljungby 3456 3457 3365 3501 3521 3393 3284
Ryssby 2623 2619 2545 2411 2280 2103 1976
Åby 2063 1932 1834 1824 1752 1636 1557
Hagby 875 874 874 859 831 756 763
Arby 1292 1194 1110 1107 994 900 850
Halltorp 919 891 948 987 953 860 784
Voxtorp 583 538 528 530 496 466 399
Mortorp 1297 1214 1132 1043 1075 923 863
Karlslunda 1512 1366 1402 1411 1373 1290 1261

TOTAL 39446 39547 43188 44961 46820 47781 49713



1970-1995

KOMMUN 1970 1975 1980 1985 1990 1995

Kalmar stad 34798 31783 28907 29092 29831 31499
Mörebygden
Därav:

17698 20602 23258 25162 26375 26921

Dörby 2482 2373 3058 4563 4733 4792
Hossmo 1082 1145 1112 1146 1422 1502
Kläckeberga 947 2721 3934 4110 4606 4616
Förlösa 1633 2522 2939 3158 3111 3242
Ljungby 3409 3804 3961 4048 4171 4242
Ryssby 1879 1928 1954 1930 2000 2074
Åby 1588 1481 1497 1569 1610 1736
Hagby 769 837 941 964 982 1000
Arby 802 768 722 692 747 741
Halltorp 716 653 668 616 616 589
Voxtorp 334 329 341 339 340 354
Mortorp 810 843 938 875 930 967
Karlslunda 1247 1198 1139 1152 1107 1066

TOTAL 52496 52385 52865 54254 56206 58420

Anmärkning: i Kalmar stad ingår även Kalmar landsförsam
ling som inkorporerades med staden 1 januari 1925.

Referenser: B SOS, Befolkningsstatistik, serie A.
SOS, Folkräkningarna 1910-1960;
Folk- och bostadsräkningarna 1965-1995.
SOS, Folkmängden inom administrativa 
områden; Folkmängden 31 december.



TABELL 6
Lolkmängden i tätorterna inom Kalmar kommun 1920-1995

1920-1950

TÄTORT 1920 1930 1935 1940 1945 1950

Kalmar stad 17563 19800 20692 21439 24400 27094
Mörebygden
Därav:

1050 2614 3056 3415 4463 6247

Smedby 400 443 417 567 555 729
Trekanten 350 570 556 547 632 723
Påryd 300 349 535 477 695 588
Rockneby - 498 439 439 579 741
Ljungbyholm - 431 366 394 552 620
Läckeby - 323 375 416 404 498
Förlösa - - 368 373 422 317
Vassmolösa - - - 202 205 449
Rinkabyholm - - - - 211 439
Halltorp - - - - 208 245
Hagby - - - - - 406
Lindsdal - - - - 268
Krafslösa - - - - - 224

TOTAL 18613 22414 23748 24854 28863 33341



1950-1995

TÄTORT 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1990 1995

Kalmar 26989 30735 32739 34918 32049 29819 30817 32671
Möre
Därav:

6023 6959 8139 10295 13484 16170 17930 18609

Smedby 729 869 1066 1372 1290 2013 3723 3749
Trekanten 723 679 841 954 1118 1273 1297 1299
Päryd 588 633 683 747 756 785 728 710
Rockneby 741 703 829 859 904 853 845 852
Ljungbyholm 620 738 786 1044 1363 1358 1430 1467
Läckeby 498 517 558 694 675 698 781 862
Vassmolösa 449 470 528 524 536 523 538 553
Rinkabyholm 439 1014 1238 1489 1500 1411 1398 1414
Halltorp 245 273 277 281 264 313 291 270
Hagby 406 432 466 485 536 643 621 642
Lindsdal 585 631 867 1594 4219 5901 5881 5836
Tvärskog - - - 252 323 399 397 413
Boholmarna - - - - - - - 223
Dunö - - - - - - - 319

TOTAL 33012 37694 40878 45213 45533 45989 48747 51280

Anmärkning: Berga villastad (egen tätort 1950) och Krafslösa (egen tätort 
1950-65), därefter sammanväxta med Kalmar tätort och här inkluderade i 
Kalmar. Förlösa (egen tätort 1935-60) därefter sammanväxt med Lindsdal 
och här i nedre serien inkluderad i Lindsdal från 1950.

Referenser: SOS, Folkräkningarna 1920-1960;
Folk- och bostadsräkningarna 1965-1995.
Statistiska Meddelanden Be 16 SM 9601



TABELL 7
Procentuell ärlig befolkningsökning i Kalmarområdet 1900-1995

OMRÅDE 1900-1935 1935-1970 1970-1995

Kalmarregionen 0,37 0,82 0,43
Kalmar stad 1,29 1,50 -0,40
Mörebygden -0,39 -0,342 1,793
Möres mest expansiva 
socknar1 0,41 1,462 3,073
Övriga möresocknar -0,47 -0,682 -0,063
Mörebygdens tätorter 3,322 3,213

1 De mest expansiva socknarna utgjordes fram till 1965 av Dörby och 
Hossmo. Efter 1965 tillkommer Kläckeberga, Förlösa och Ljungby.

2 Avser perioden 1930-65.
3 Avser perioden 1965-90.

Referenser: BSOS, Befolkningsstatistik, serie A, 1900.
SOS, Folkräkningarna 1910-1960;
SOS, Folk- och bostadsräkningarna 1965-1995. 
Statistiska Meddelanden Be 16 SM 9601

Hänvisande till tabell 8, nästa sida.
Anmärkning: Berga villastad och Krafslösa inkluderade i Kalmar, och Förlösa 
inräknad i Lindsdal.Folkmängdsuppgifter har påförts i den takt som tätor
terna ifråga, enligt de valda kriterierna, är att betrakta som förorter till Kal
mar. Förorterna har i flera tall existerat som tätorter (huvudorter) innan de 
blev kalmarförorter. Antalet förorter varierar således mellan åren, men i summa
raderna har jag konstanthållit antalet förorter mellan respektive år. Därför 
anges stundtals två summauppgifter, A respektive B. Den övre raden (A) an
vänds för jämförelser bakåt i tiden (föregående års B-värde), och den undre 
raden (B) följaktligen för jämförelser framåt (påföljande års A-värde). Den 
övre raden i till exempel 1950 års summor avser således folkmängden år 1950 
inom de år 1945 existerande tätorterna, och den undre raden folkmängden år 
1950 i dc år 1950 existerande tätorterna

Referenser: SOS, Folkräkningarna 1945-1960;
Folk- och bostadsräkningarna 1965-1995.
Statistiska Meddelanden Be 16 SM 9601



TABELL 8
Folkmängden inom Kalmar tätortsregion 1945-1995

TÄTORT 1945 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1990 1995 
Kalmar 24400 26989 30735 32739 34918 32049 29819 30817 32671 
Förorter A 766 1168 5621 6713 8530 16642 20449 24382 25512 

B 4784 11760 16898 21667 24829 26054

TOTALT A 25166 28262 36356 39452 43448 48691 50268 55199 58183 
B 31773 46678 48947 51486 55646 58725

Förorter inom
Kalmar kommun
Smedby 555 729 869 1066 1372 1290 2013 3723 3749
Rinkabyholm 211 439 1014 1238 1489 1500 1411 1398 1414
Lindsdal 585 631 867 1594 4219 5901 5881 5836
Ljungbyholm 620 738 786 1044 1363 1358 1430 1467
Läckeby 498 517 558 694 675 698 781 862
Rockneby 741 703 829 859 904 853 845 852
Trekanten 723 679 841 954 1118 1273 1297 1299
Vassmolösa 449 470 528 524 536 523 538 553
Tvärskog - - - 252 323 399 397 413
Hagby - - - 485 536 643 621 642
Boholmarna - - - - - - - 223
Dunö - - - - - - - 319
Förorter på Öland 
Färjestaden . 1621 2995 3759 4189 4570
Skogsby - - - 280 379 387 469 514
Gårdby - - - - - 232 267 292
Algutsrum - - - - - 217 472 496
Raila - - - - - - 447 470
Förorter inom 
andra fäsdands- 
kommuner
Söderåkra 592 804 925 1030 1032
Bäckebo - - - - 256 306 306 283
Ålem - - - - - 769 738 768

71











Näringsliv

Kalmar stad
Kalmarregionen är belägen i en landsända som haft en jämförelsevis svag 
demografisk och ekonomisk tillväxt alltsedan 1800-talets mitt.1 
Industrialiseringen kom sent till staden och bygden. Den industriella 
verksamheten i Kalmar stad dominerades dessutom länge av arbetsintensiva 
och låglönepräglade branscher. Tändsticksfabrikation och choklad
tillverkning utgör två talande exempel. Vidare var en betydande del av de 
industriella företagen hemmamarknadsorienterade, och exportsektorn 
således mindre framträdande. Allt detta medverkade till att skapa ett 
förhållandevis lugnt tillväxttempo.2

Sjöfart och handel har sedan länge varit rikare representerade i Kalmar 
än i andra svenska städer (diagram 30).3 Inom båda områdena har Kalmar 
innehaft en ledande ställning i sydöstra Sverige. Denna position gick dock 
förlorad under 1950- och 1960-talen. Som exporthamn utkonkurrerades 
Kalmar först av Karlshamn och senare även av Oskarshamn. Inom parti
handeln var det istället Växjö som mot slutet av 1960-talet övertog Kalmars 
gamla regionala roll.4

Aven inom tjänstesektorn har Kalmar under efterkrigstid gått förlustig 
sin ledande ställning i sydöstra Sverige. På nytt är det Växjö som framträtt 
som en övermäktig konkurrent. Det gäller inte minst inom de under 
efterkrigstid så viktiga och expansiva branscherna sjukvård och utbildning. 
Universitetsfilialens förläggning till Växjö är ett slående exempel på denna 
regionala omstrukturering.5

Ur ett internt kalmarperspektiv framstår ändå den industriella utvecklingen 
som förhållandevis kraftig mellan 1880 och 1920. Andelen industrisyssel- 
satta vidgades således från 24 till inte mindre än 46 procent av all förvärvs -

1 L. Nilsson 1989,236-7, 259-63.
2 R. Hagstedt 1984, 151-88; L. Nilsson 1980, 50-79,102-5.
3 Diagram och tabeller återfinns i slutet av detta kapitel.
4 R. Hagstedt 1984, 107-50; L. Nilsson 1980, 39-42, 79-92.
5 L. Nilsson 1980, 92-102; L-O. Larsson 1991, 526-9.



arbetande befolkning. Servicenäringarna - varuhandel, samfärdsel och 
tjänster - upplevde också en stark expansion vid samma tid. Den var dock 
inte fullt jämbördig med den industriella sysselsättningsökningen. Ar 1920 
hade därför industrin en något större andel av stadens yrkesaktiva befolk
ning än servicesektorn. I Kalmars historia är detta förhållande remarkabelt. 
Det är nämligen det enda tillfället i stadens moderna historia som de 
industriella verksamheterna sysselsättningsmässigt överträffat service
näringarna (tabell 9).

Av tabellen 9 framgår vidare att de husligt anställda, vilka inte minst 
utgjordes av pigor/tjänstefolk, var en betydande grupp i Kalmar stad ända 
in på 1900-talets första decennier. I slutet av 1800-talet registrerades inte 
mindre än omkring en tredjedel av alla yrkesaktiva i staden som verksamma 
inom det husliga arbetet. Gruppen var vid den tiden därmed den klart 
största av alla stadens näringsfång. Den höga andelen husligt arbete pekar 
ytterligare på Kalmars gamla borgerliga karaktär. I städer med rikedom på 
traditionella stadsnäringar, som handel och sjöfart, behövdes en stor kader 
av inte minst unga kvinnor, som biträdde i hushållssysslorna och till viss del 
även i affärsverksamheten. Med 1900-talets modernisering av samhället och 
stigande löner etc blev det allt färre som kunde hålla sig med tjänstefolk. 
Gruppen husligt anställda minskade dramatiskt och efter hand försvann 
den som självständig huvudnäring ur den officiella statistiken.

Efter 1920 har i Kalmar en branschmässig omstrukturering ägt rum, 
vilken inneburit ett stadigt växande inslag av metall- och verkstadsindustri. 
Flera av de äldre storindustrierna har flyttat från staden eller avvecklats. Så 
har varit fallet med bland andra tändsticksfabrikerna, Svea margarinfabrik 
liksom ångkvarnen. Tendensen mot mer verkstadsindustri återfinns också 
pä riksplanet. Branschen, med dess starka exportorientering, blev i själva 
verket något av motorn i folkhemmet och den på vilken välfärden till stor 
del kom att byggas.6

Andelen industrisysselsatta i Kalmar sjönk från 46 procent år 1920 till 
33 procent år 1975. Efter 1965 har det inte bara handlat om relativa utan 
även absoluta nedgångar. Generellt nådde svensk industri, liksom industrin 
i Kalmar, en sysselsättningsmässig topp vid 1960-talets mitt. Samtidigt som 
industrin relativt sett dalat i Kalmar har servicenäringarna fyllt upp det 
lediga utrymmet. Deras andel av de yrkesverksamma har gått från 44 till 
65 procent mellan 1920 och 1975. Bland servicenäringarna är det framför 
allt tjänsterna som utvecklats kraftfullt. Varuhandelns och samfärdselns 
andelar har i själva verket fallit tillbaka något. Tjänstenäringens framryckning 
har varit så pass stark att den år 1970 ensam svarade för en större del av

6 L. Nilsson 1980, 38-42, 77-9.



stadens arbetsstyrka än vad industrin gjorde (tabell 9, diagram 31).
Många av de personer som idag är verksamma vid arbetsplatserna i 

Kalmar har, som vi redan sett ovan, sin bostad i någon av grannsocknarna. 
De tar sig dagligen till staden genom pendling med buss, egen bil, cykel, 
kanske till fots etc. Ar 1960, när vi för första gången har en samlad statistik 
över pendlarna, visar de sig i Kalmar ha ungefär samma näringsgrens- 
fördelning som den i staden bofasta befolkningen. Skillnaden mellan så 
kallad dag- och nattbefolkning framstod det året som helt obetydlig 
(tabell 9).

Under 1960-talet blev dock pendling mer vanligt förekommande bland 
Kalmars industrianställda än bland de inom servicesektorn verksamma. Den 
yrkesaktiva dagbefolkningen fick därmed en något annorlunda näringsgrens- 
fördelning än nattbefolkningen. Bland de förra var fortfarande år 1970 
andelen industrianställda något högre än andelen personer verksamma inom 
tjänsterna. Tendensen är dock densamma i båda kategorierna. Det är endast 
nivåerna som varierar något (tabell 9).

De resultat som presenteras i tabell 9 och diagram 31 tyder på att tiden 
omkring 1920/30 utgjort ett strukturellt skilje i Kalmars stads näringslivs- 
utveckling. Under perioden 1880-1920 ökade såväl industrin som servicen 
sina sysselsättningsandelar. Långsiktigt var dock det industriella uppsvinget 
starkast. Efter 1920/30 har industriandelen successivt fallit tillbaka, medan 
servicesektorns expansion stadigt fortgått. Bland servicenäringarna har 
samtidigt en omfördelning skett från varuhandel/samfärdsel mot tjänster. 
De senare framträdde år 1970 som det arbetsmarknadsmässigt sett viktigaste 
näringsfånget i Kalmar stad. Detta kan i sin tur tolkas som en indikation 
på en ny strukturell gräns i stadens ekonomiska historia.

Möre
Mörebygden var länge en starkt agrart präglad del av Sverige. Mer än hälften 
av områdets befolkning sysselsattes ännu år 1945 inom jordbruket. Och 
endast en fjärdedel var tätortsbor. Jordbruket beredde även under 1950- 
talet fler sysselsättningstillfällen än något annat näringsfång (tabell 10, 
diagram 32).

Genom hela 1900-talet har det dock ägt rum en kontinuerlig tillväxt 
av industri- och servicesektorn även i Möre. Fram till 1930-talet gick 
omstruktureringen tämligen långsamt för att därefter skjuta fart mer 
ordentligt. Är 1960 redovisade Mörebygdens industrier för första gången 
fler sysselsatta än jordbruket. Samtidigt kulminerade, liksom i övriga 
Sverige, den industriella frammarschen (tabell 10, diagram 32).

Efter 1960 registreras således krympande eller stillastående industriandelar



i Möre, medan servicesektorns tillväxt fortsatt. Redan år 1970 skapade 
servicenäringarna fler jobb än industrin, och tjänsterna ensamma utgjorde 
en större arbetsmarknad än jordbruket. Parallellt med denna utveckling 
ägde den tidigare skildrade tätortstillväxten rum. Föga överraskande är det 
i Mörebygdens hastigt växande tätorter som industri och service haft sin 
starkaste ställning. Men även i glesbygden har samma process fortgått 
(tabell 10, diagram 33-34). Mörebygdens tätorter har under efterkrigstid 
varit mer industriellt präglade än staden själv.

På sockennivån är det i socknarna närmast Kalmar stad som industri och 
service framstått som mest betydelsefulla. Det handlar således om Dörby, 
Hossmo och Kläckeberga, som alla tre införlivades med staden 1965. En 
annan starkt industrialiserad, men i förhållande till staden, mer perifert 
belägen socken är Karlslunda, i den sydvästra delen av nuvarande Kalmar 
kommun. Den industriella expansionen där har främst ägt rum i tätorten 
Påryd och har branschmässigt haft sin förankring inom träförädlingen. Trä- 
och möbelindustrier har för övrigt genomgående haft en stark ställning 
inom Mörebygden. Under efterkrigstid har deras betydelse dock reducerats 
något för att ersättas av verkstadsföretag men också byggnadsfirmor.7

Av Påryds yrkesaktiva befolkning sysselsattes under efterkrigstid 60-70 
procent inom ortens egna industrier. Enkom träförädlingen stod för 40-50 
procent av alla yrkesverksamma. Påryd framstår med andra ord som en rätt 
ensidig industriort. Men Påryd har trots detta även fyllt flera viktiga 
serviceuppgifter för den omgivande bygden. Orten är ett viktigt centrum 
för sin kommundel och en av de få tätorter inom Kalmar kommun som står 
för en egen arbetsmarknad utan alltför omfattande pendling till staden.

Två företag har sedan länge dominerat Påryds och därmed även Karlslundas 
industriella arbetsmarknad. Den ena är Kalmar Bobbinfabrik och den andra 
Sandgrens trätoffelfabrik. Båda goda exempel på småländsk envishet och 
företagaranda. Deras anor går tillbaka till förra sekelskiftet. Redan i början 
av 1910-talet sysselsatte bobbinfabriken över hundra personer med trådrulle
tillverkning. Efter brand och ekonomisk kris inleddes en ny era på 1920- 
talet och från slutet på 1930-talet har fabriken till den årliga industristatistiken 
genomgående inrapporterat 100-150 anställda. Sortimentet har utgjorts av ett 
rikt utbud av -allehanda svarvade träprodukter. Verksamheten vid Sandgrens 
trätoffelfabrik framstår värdig som mindre omfattande än den vid bobbin-

7 Uppgifterna om näringsstruktur i enskilda kommuner (socknar) och tätorter 
är hämtade ur SOS, Folkräkningarna 1945-1960 samt SOS, Folk- och 
bostadsräkningarna 1965-1975.



fabriken. En större expansionsperiod inleddes under 1960-talet från vilken 
tid man också uppger en arbetsstyrka på 100-150 man.8

Sammanfattning
I mina ögon framstår folkhemsepoken (tiden cirka 1930-1970) som en 
period med en alldeles egen profil pä näringslivsutvecklingen i såväl Kalmar 
stad som Mörebygden. För landet' kännetecknas tiden cirka 1930-1960 
av en betydande omfördelning av sysselsättningen frän jordbruk till industri 
och service. Denna utveckling påminner i vissa väsentliga huvuddrag om 
den omstrukturering som kännetecknade staden åren 1880-1920, då också 
industri och service växte påfallande starkt.

Efter 1960 är det inom Möre endast servicen som fortsatt att vidga sin 
andel av arbetsmarknaden. Industrin däremot har stått tämligen stilla och 
jordbruket har tappat ytterligare. På motsvarande sätt, som under den 
föregående fasen, kan man tala om en eftersläpning i förhållande till staden. 
Tendenserna inom Möres näringsliv efter 1960 liknar i princip den omgestalt
ning som inträffade i Kalmar stad under folkhemsepoken. Det som utmärkt 
näringslivet i Kalmar under en viss period tycks under efterföljande skede 
uppträda i Mörebygden. Man kan därmed tala om en näringsmässig fasför
skjutning mellan staden och den omgivande bygden. Bygden har släpat efter 
staden.

Näringsutvecklingen har här uppmärksammats ur ett sysselsättnings- 
perspektiv. Produktion, produktivitet, ägande, organisation osv kunde också 
ha varit relevanta aspekter. Folkhemstiden utmärks till exempel av ägarkon- 
centration, ibland med internationella inslag, och framväxten av storföretag. 
Stordriftsfördelar tillvaratogs därigenom, samtidigt som effektiviteten och 
lönsamheten utvecklades gynnsamt. Vidare blev det allt vanligare med att 
huvudkontor och fabriksansläggningar lokaliserades till olika orter. Ofta var 
det storstäderna som drog till sig huvudkontoren, medan fabrikerna låg kvar 
på eller omlokaliserades till mindre orter med ett relativt lägre löneläge. 
Flera av de äldre industrierna i Kalmar stad berördes i skiftande utsträck
ning av sådana processer. Tändsticksfabrikerna försvann till exempel i och 
med 1930-talets Kreuger-krasch. Unilever tog över margarinfabriken, som 
senare flyttades till Lidingö, och kvarnen bortrationaliserades i samband 
med 1950-talets genomgripande omstrukturering av hela den svenska 
kvarnindustrin. Volvo etablerade senare en sammansättningsfabrik i 
Kalmar.

8 S-Â. Andersson m fl 1980, 109-11, 118; SCB, Primärmaterial till industri- 
statistiken 1924-1946.



I det sena 1900-talet har de globala processerna alltmer trängt igenom 
de nationella och lokala ekonomierna, och bildat eller omformat redan 
befintliga multinationella storbolag. Produktionen har i allt högre grad 
förlagts till asiatiska låglöneländer. Stordriftsfördelar finns numera att 
hämta främst inom det så kallade fou-området. Vi kan till exempel notera 
hur svenska läkemedelsföretaget Pharmacia och amerikanska Upjohn på 
global nivå samordnat och koncentrerat sina forskningsresurser. Inom den 
egentliga produktionen är skalfördelarna ofta mindre eller rentav negativa, 
och på det planet handlar det mer om att effektivisera genom att länka 
tabriker samman i fungerande nätverk. Samma mönster kännetecknar 
ABB, Astra och andra multinationella storföretag av svenskt ursprung. 
Huvudkontoren tenderar att koncentreras till ett fåtal världsmetropoler - 
global cities’ - som samtidigt är internationella knutpunkter med världsom
spännande kontroll- och koordineringsfunktioner.



TABELL 9
Kalmars förvärvsarbetande befolkning procentuellt fördelad 
på näringsfång 1870-1975

Förvärvsarbetande nattbefolkning i Kalmar stad/tätort
Är Industri Varu

handel
Sam
färdsel

Tjänster Flusligt Ospec Totalt Service1

1870 24 7 15 7 36 12 101 28
1880 24 7 13 6 33 17 100 26
1900 30 8 17 10 20 16 101 35
1910 42 —2 342 9 12 3 100 43
1920 46 13 17 13 8 2 99 44
1930 42 19 14 14 8 4 101 46
1940 40 18 12 20 7 4 101 50
1945 39 17 12 23 7 2 100 52
1950 41 18 12 23 3 3 100 54
1960 42 18 10 26 2 2 100 54
1965 39 18 10 31 1 1 100 58
1970 36 16 9 38 0 1 100 63
1975 33 15 7 43 - 2 100

Förvärvsarbetande dagbefolkning i Kalmar tätort

65

1960 43 18 10 25 2 2 100 53
1970 40 16 8 35 1 1 101 58

1 Med ’service’avses summan av varuhandel, samfärdsel och tjänster.
2 Varuhandel och samfärdsel sammanförda under samfärdsel.

Anmärkning: Uppgifterna 1870-1950 avser Kalmar stad och därefter Kalmar 
tätort. Är 1950 inga nämnvärda differenser mellan stad och tätort. Förvärvs
arbetande nattbefolkning definieras som alla inom Kalmar kyrkobokförda och 
yrkesaktiva personer oavsett arbetsplatsens läge. Förvärvsarbetande dag
befolkning avser alla inom Kalmar förvärvsarbetande personer oavsett 
bostadsortens läge (inom eller utom Kalmar).

Referenser: BSOS, Befolkning, serie A, 1870-1900.
SOS, Folkräkningarna 1910-1960;
Folk- och bostadsräkningarna 1965-1975.



TABELL 10
Mörebygdens befolkning procentuellt fördelad efter 
näringsfång 1910-1975

Norra Möre härad Södra Möre härad
År Jord. Ind. Serv. Övrigt Total Jord. Ind. Serv. Övrigt Total

1910 64 15 7 14 100 55 21 10 15 101
1920 62 16 8 14 100 51 25 10 15 101
1930 60 16 9 14 99 47 25 12 16 100
1940 60 21 12 7 100 53 27 14 7 101
1945 57 23 12 6 100 50 29 15 6 100

Uppgifterna avser hela befolkningen (yrkesaktiva och ej yrkesaktiva). 
Jord.=jordbruk, Ind.=industri, Serv.=service.

Mörebygden (tätorter jämte glesbygd)
År Jordbruk Industri Service Övrigt Total

1945 51 26 17 6 99
1950 44 31 21 4 100
1960 36 39 24 2 101
1965 30 38 32 0 100
1970 22 38 39 1 100

Uppgifterna avser förvärvsarbetande befolkning

Mörebygdens tätorter Mörebygdens glesbygd
År Jord. Ind. Serv. Övrigt Total Jord. Ind. Serv. Övrigt Total

1945 20 44 29 6 99 61 20 13 6 99
1950 18 47 31 4 100 58 22 15 4 100
1960 13 49 37 2 101 54 27 15 4 101
1965 11 47 42 100 50 28 20 2 100
1970 8 42 51 101 44 31 23 1 100
1975 6 39 55 100

Uppgifterna avser förvärvsarbetande befolkning.
Jord.=Jordbruk, Ind.=industri, Serv.=service.
Referenser: SOS, Folkräkningarna 1910-1960;

Folk- och bostadsräkningarna 1965-1975.



Diagram 30-34 Näringsliv
Referenser: SCB:s arkiv, arbetstabeller till folkräkningarna 
BSOS, serie A, Befolkning 1880-1900
SOS, Folkräkningarna 1910-1960, Folk- och bostadsräkningarna 1965-1975

Diagram 30: Kalmars närlngsprofil 1920-1970

1920 1930 1940 1950

i ■ m;wtmm

----------- Industri
----------Hand/Sam
----- Tjänster

Diagram 31: Kalmars förvärvsarbetande befolkning efter 
näringsgrenar 1870-1975

1870 1880 1900 1910 1920 1930 1940 1945 1950 1960 1965 1970 1975

----------- Industri
----------H&S
— - — Tjänster 
.............Husligt



Diagram 32: Mörebygdens befolkning procentuellt fördelad efter 
näringsfång 1910-1970

60 -«mmm

1965 1970

-----------Jordbruk
----------Industri
— — Service

Diagram 33: Mörebygdens tätortsbefolkning procentuellt fördelad 
efter näringsfång 1945-1975

-----------Jordbruk
----------Industri
— - — Service

Diagram 3^: Mörebygdens glesbygdsbefolkning procentuellt 
fördelad efter näringsfång 1945-1970

----------- Jordbruk
----------Industri
---------- Service



Sammanfattning

Den här studien har handlat om strukturgränser och periodiseringar inom 
lokalhistoria. Särskilt har jag velat fokusera hur lokala förlopp under det 
tjugonde århundradet förhållit sig till rikstrender. En utgångspunkt togs i 
några kritiska reflexioner kring det fruktbara i att lägga riksperspektiv på 
lokalhistorien. Periodiseringar skall fotas i den lokala utvecklingen och 
inte i rikshistorien. Så lyder Eva Österbergs, Sven Liljas och många andras 
argumentering. Bland norska lokalhistoriker framstår påståendet till och 
med nästan som axiomatiskt. Mycket av detta är lätt att instämma i. 
Samtidigt vill jag understryka att det är viktigt med en viss nyansering och 
att periodiseringsfrågan måste ses i förhållande till det valda perspektivet. 
Även inom lokalhistoria kan ibland en riksperiodisering framstå som 
överlägsen en lokal tideräkning. Riksgiltiga mönster är inte enbart summan 
av ett flertal olikartade lokala utvecklingar. Åtminstone under 1900-talet 
förefaller mycket av det nationella ha återspeglats i det lokala. Eller kanske 
tvärtom: det lokala har speglats i det nationella.

Lokalpolitiken, de kommunala finanserna, demografm och näringslivet 
har utgjort mina sakområden. Inom vart och ett finns det i såväl Kalmar 
stad som i den omgivande Mörebygden många drag som påminner om det 
nationella förloppet. Givetvis kan man leta upp egenartade lokala händelser 
och låta sådana bestämma tiden. Då rör man sig också pä en mer detaljerad 
och individualiserad nivå än vad som här varit fallet. Letar man istället efter 
de långa linjerna och strukturbrotten i den lokala kontexten, vilket intresserat 
mig, blir saken en annan. Folkhemsperioden, föregången av begynnande 
industrialism och följd av postmodernism, framstår lika tydlig i den lokala 
miljön som på riksplanet.

Den sociala och arbetsmarknadsmässiga oro som präglade stora delar 
av 1900-talets första årtionden växlades omkring 1930 mot mer stabila 
förhållanden. Ett mycket långvarigt socialdemokratiskt politiskt maktinnehav 
tog vid och avlöste de tidigare ofta konservativa regimerna. Det gäller såväl 
i Kalmar stadsfullmäktige som i Sveriges riksdag. Jeanssonandans tid var 
över i Kalmar. 'Partiet' tog ansvaret för stadens väl och ve istället för



’familjen’. Inom den starkt politiskt konservativa Mörebygden gjorde också 
socialdemokratin betydelsefulla om än kortvariga framsteg.

På lokalplanet innebar den socialdemokratiska folkhemsmodellen bland 
annat att staten gav sig själv rätten att fastställa den lokala dagordningen. 
Kommunalpolitik kom till stor del att praktiseras som statlig rikspolitik 
genom kommunen. Det visade sig dessutom vara en effektiv väg till ökad 
välfärd. Sverige blev ett föredöme i världen. Den kommunala expansionen 
hade dock inletts långt tidigare, redan i det sena 1800-talet. Demokratiseringen 
av det politiska livet i Kalmar åtföljdes av smärre tempoväxlingar och 
strukturförändringar i de kommunala utgifts- och inkomstposterna, men 
inga stora brott.

Samtidigt inträdde Sverige och Kalmartrakten i ett helt nytt demografiskt 
utvecklingsförlopp. Högre tillväxttakt, ökad hastighet i urbaniseringen, 
stigande födelsetal och födelsenetton, ökande omflyttningsintensitet och 
invandringsöverskott utgjorde några av de viktigaste inslagen.

Ett nytt skede i såväl Kalmar stads som Mörebygdens näringslivsutveckling 
kan dessutom noteras från ungefär samma tid. För stadens del handlade det 
om en relativ omfördelning av sysselsättningen till servicesektorns fördel. 
Bland servicenäringarna var det privata och offentliga tjänster som expanderade 
allra mest. Inom den ännu huvudsakligen lantligt präglade Mörebygden 
utspelades samtidigt den process som varit för handen i Kalmar under 
föregående epok, cirka 1880-1920. Den innebar en relativt stark sysselsätt- 
ningstillväxt för såväl industrin som servicebranscherna.

Flera omständigheter pekar således samstämmigt mot att Kalmarområdet, 
liksom Sverige i stort, passerade vad som kan kallas en strukturgräns 
omkring 1930. Fyrtio år senare var det dags igen. Då tycks det dessutom 
ha handlat om inträdet i en ny sekulär våg. Tiden hade runnit ifrån den 
svenska folkhemsmodellen. Socialdemokratin var inte längre det statsbärande 
partiet. I Kalmar kommunfullmäktige liksom i Sveriges riksdag fick vi 
borgerliga majoriteter under 1970-talet. Det var första gången sedan 1930- 
talet. Och resten av seklet har präglats av växlingar vid makten jämte 
tilltagande möjligheter för småpartier att fa stort inflytande. Det demokratiska 
i att ge småpartier vågmästarställning kan förstås diskuteras. Kommunreformen 
av 1970 upplevdes också på många håll som demokratiskt orättfärdig. 
Kommundelsnämnder blev senare ett vapen för att söka säkra det lokala 
inflytandet och det medborgerliga deltagandet i det kommunala livet.

Den kommunala expansion som fortgått i växlande tempo allt sedan 
slutet på 1800-talet började definitivt plana ut och mattas omkring 1970. 
Besparingar och nedskärningar blev några av de nya nyckelorden. Kommunal
skatten hade nått sådana nivåer att den svårligen kunde höjas mycket mer. 
Kommunalt skattestopp tillgrepps i syfte att söka rädda en svårhäUbar situation.



I Kalmartrakten blev samtidigt befolkningsökningen svagare än tidigare 
och urbaniseringsgraden förändrades blott obetydligt. Den gamla demo
grafiska balansen mellan Kalmar stad och omgivande Mörebygd bröts. De 
demografiska serierna över födslar, dödsfall, flyttningar osv som under 
folkhemsepoken följt ett enhetligt mönster skiftade under det sena 1900- 
talet helt och hållet karaktär. Vid samma tid fick vi också en helt ny 
invandring till Sverige och den går tydligt att observera även i Kalmar
området, såväl i stad som på landsbygd.

Näringsmässigt gick likaså Kalmar stad, Mörebygden och Sverige in i 
en ny tid. Det förlopp som under folkhemstiden kännetecknade Kalmar - 
fortsatt dominans för en successivt minskande industrisektor kombinerat 
med stark sysselsättningstillväxt inom serviceverksamheter - blev på 1960- 
talet synligt i Mörebygden. 1 staden däremot - liksom i hela riket - känne
tecknades det sena 1900-talet däremot av att industrisysselsättningen 
började reduceras även i absoluta tal. Tillväxten koncentrerades alltmer till 
servicesektorn, och tjänstenäringen tog över som största näringsfång. Det 
internationella beroendet blev samtidigt allt påtagligare. För storföretagen 
handlade det bland annat om att organisera hela sin verksamhet efter nya 
kriterier och på en världsnivå. De lokala konsekvenserna därav kan bli 
betydande.

Sverige har under 1900-talet varit ett så pass starkt integrerat land, att 
det som hänt inom en sektor, på en plats, i en region eller landsända relativt 
snabbt givit återverkningar på annat håll. Det innebär bland annat, att 
periodiseringar baserade på nationella förlopp kan stämma väl överens med 
de strukturgränser och långa linjer som framträder ur lokalt och regionalt 
material. Det omvända torde också gälla. Ur lokala intensivstudier över 
förhållanden som inte alltid så enkelt låter sig utforskas på nationell nivå, 
kan man se många allmängiltiga drag.

Det sena 1900-talet har också varit globaliseringens och international
iseringens tidevarv. Människor rör sig runt över jordklotet på ett helt annat 
sätt än tidigare. Man växlar snabbt från plats till plats, och en 'cybervärld ', 
en virtuell verklighet, har öppnats. Platsens roll i historien häller kanske på 
att ändras och få en ny innebörd. Rörelserna genom tiden har sina rumsliga 
dimensioner på motsvarande sätt som rörelserna genom rummet bär tiden 
i sig. Platsen förändras med tiden och tiden förändras med platsen.

I de postindustriella (postmoderna) globala systemen finns inte längre 
något utrymme för den paternalism och omsorg om den egna orten som 
den kalmaritiska Jeanssonandan, och senare det socialdemokratiska folk
hemmet, på sin tid representerade. I små och medelstora orter blir förvirr
ingen, när en ny tid bryter in, ofta mer kännbar och påtaglig än i storstäder. 
Och den tar sig gärna uttryck i en önskan och strävan att finna sin lokala



identitet. Jakten på lokal identitet är således något som starkt präglat 1990- 
talets Sverige. En periodisering av den egna ortens historia utifrån rent 
lokala händelser kan mycket väl tänkas bilda en grundstomme i sökandet 
elter en sådan lokal identitet. Samtidigt bör man vara medveten om att en 
periodisering utifrån lokalsamhället självt vanligen överlagras av och är 
förenlig med en lokal periodisering utifrån nationella och globala processer. 
Allt beroende pä det perspektiv man utgår frän och de sammanhang man 
söker.
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