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Demokrati och vandringsutställning

Partiväsendets framväxt i Uppland

Tolfta sockenförening på 1920-talet: Bondeförbundets lokalav-

delning eller ekonomisk förening?

100 år gamla protokollsböcker väcker frågor om partiers identitet



Övergången från majoritetsval till ett proportio-

nellt valsystem 1908-1911 hade stor betydelse 

för att utveckla ett modernt partiväsen också 

med en lokal partistruktur. Socialdemokraterna 

var tidiga med att organisera en partistruktur 

som också gjorde sig gällande lokalt. Också 

de frisinnade i Tierp mobiliserade inför valet 

1914. Bondeförbundet i Tolfta landskommun 

organiserades först 1923 och avviker mer från 

övriga partier och från dagens lokalavdelningar 

av partier.

När den allmänna och lika rösträtten rösta-
des igenom i Sveriges riksdag 1918 innebar 
det inte bara en stor förändring för Sveriges 
medborgare utan också för de svenska par-
tierna. Demokratins genombrott innebar att 
samtliga partier behövde mobilisera, inte bara 
på riksdagsarenan utan i alla kommunal- och 
landstingsval. Detta ställde helt nya krav på 
att organisera en lokal partistruktur, mobilisera 
aktiva medlemmar som kunde ta på sig förtro-
endeuppdrag och bedriva valkampanjer. Redan 
reformerna som ledde till en utvidgning av 
rösträtten för män till andra kammaren 1908-
1911, hade emellertid ändrat spelreglerna 
för de svenska partierna. I samband med att 
utvidgningen av rösträtten antogs i Sveriges 
riksdag så ändrades valsystemet. Från att ha 

haft majoritetsval i enmansvalkretsar, gick 
Sverige över till ett proportionellt valsystem 
vilket ställde helt andra krav på partiorgani-
sationerna. Majoritetsval i enmansvalkretsar 
leder till att varje valkrets får en vinnare, en 
sådan princip brukar ”slå ut” små partier då 
väljare tenderar att betrakta en röst på ett 
sådant parti som bortkastad. Ofta leder majo-
ritetsval till ett tvåpartisystem med två stora 
dominerande partier, i stället för som i Sverige 
fl era mindre partier. Under 1910-talet blev det 
därför allt viktigare för alla partier att mobili-
sera och etablera partiorganisationer runt om i 
landet.
 Hur väl liknade dessa nybildade lokala 
partier de partiorganisationer vi känner idag? 
Utifrån det digitaliserade och transkriberade 
materialet från den socialdemokratiska arbe-
tarkommunen i Söderfors, Tolfta sockenfören-
ing och Tierps Frisinnade förening kan vi få en 
inblick i det lokala partiväsendet under början 
av förra seklet.
 Som graferna visar hade Socialdemokrater-
na ett relativt starkt stöd på samtliga tre orter 
både före och efter det första demokratiska 
valet, men en viss uppgång kan skönjas efter 
demokratiseringen. I Söderfors erhöll social-
demokraterna mer än 80 procent av rösterna 
1924 och den lokala partiorganisationen 
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Kommentar: graferna visar utfallet i valkretsarna Söderfors, Tierp (Tierp och Tierps köping) och Tolfta vid valen 

till andra kammaren 1920 och 1924.



bidrog sannolikt till valresultatet. Av de tre för-
eningarna är arbetarekommunen den förening 
som mest påminner om en modern partifören-
ing. När det socialdemokratiska arbetarpartiet 
grundades 1889 var möjligheterna att komma 
in i riksdagen små. Rösträtten i Sverige var 
starkt begränsad och relaterad till inkomst 
vilket effektivt stängde ute arbetarklassen. 
För socialdemokraterna blev strategin därför 
tidigt att etablera lokala partiorganisationer 
runt om i landet som kunde verka för allmän 
och lika rösträtt och så småningom ett intåg i 
riksdagen.
 Folkrörelserna har tillskrivits stor betydelse 
för Sveriges demokratisering. De har beskrivits 
som en skola i demokrati, en sfär för dem som 
under 1800-talet inte hade politiskt infl ytande, 
och som därför blev viktiga för den politiska 
mobiliseringen. Protokollsboken innehåller 
utförliga protokoll som behandlar stort och 
smått som rörde föreningen. Protokollen följer 
de normer för formalia som sedermera kom att 
bli ett kännetecken för svensk arbetarrörelse. 
Diskussioner avslöjar att mötena användes till 

att avklara skötseln och praktikaliteterna med 
att driva föreningen, så väl som ideologiska 
diskussioner och valtaktiska överläggningar. 
Redan på det första mötet med arbetarekom-
munen 1910 diskuterades orsakerna till 
arbetarnas och i synnerhet arbetarungdomens 
likgiltighet. Olika orsaker lyftes fram av talarna, 
fl era av dem framhöll att brännvinet var en 
orsak. Att arbetarrörelsen och nykterhetsrö-
relsen ofta hade överlappande medlemskår 
skulle kunna vara skälet till att superiet och 
brännvinet upprepade gånger framhölls som 
ett problem för att mobilisera och engagera 
arbetarna i rörelsen. Om det verkligen var 
fallet i Söderfors förtäljer inte materialet. Det 
kapitalistiska samhället och överheten lyftes 
fram som andra orsaker till likgiltigheten hos 
arbetarna. Det stundande andrakammarvalet, 
med den utvidgade rösträtten, pekades dock 
ut som en möjlighet att få fl er arbetare poli-
tiskt engagerade ”inträsset skulle blifva bättre 
vid de politiska valen” (18/12 1910).
 Medvetenheten om valens betydelse och 
hur dessa skulle kunna bidra till en bättre 

Centrum i Tierps municipalsamhälle 1904. Tierp blev 1888 ett municipalsamhälle i södra delen av Tolfta socken. 

Liksom bruken hade municipalsamhällena ett visst självstyre inom en landsbygdskommun. 1920 blev Tierp köping och 

bröts ut från Tolfta som en egen kommun. År 1952 var det istället Tolfta som införlivades med Tierps kommun. Trots att 

bilden inte ger intryck av en metropol så urskiljde sig Tierp som en mer urban miljö och som en framväxande industri-

ort. 
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mobilisering och politisk väckelse hos arbetar-
klassen är tydlig och det var med all sannolik-
het en styrka hos socialdemokraterna som 
övriga partier saknade. De lokala föreningarna 
kunde ganska snabbt efter rösträttens utvidg-
ning och senare efter demokratins införande 
organisera lokala valkampanjer. Detta var nöd-
vändigt då det kunde vara svårt att få arbetar-
klassen att gå och rösta. Men som framgår av 
graferna, för socialdemokraterna i Söderfors 
gick valen bra redan i början 1920-talet.
 Tierps Frisinnade förening var en del av 
den Frisinnade landsföreningen som fung-
erade som riksorganisationen för det Liberala 
samlingspartiet (1902-23). En viktig skillnad 
mellan den Frisinnade föreningen och arbetar-
ekommunen är att den förra inte skrev diskus-
sionsprotokoll, vilket gör det svårare att uttyda 
vad föreningen verkligen gjorde på sina möten. 
Det är tydligt att de Frisinnade hade färre mö-
ten än arbetarekommunen och det fi nns inga 
spår av ideologiska diskussioner likt dem som 
arbetarekommunen hade. Föreningen grun-
dades i juli 1914 och var precis som arbetar-
ekommunen inriktad på mobilisering vid val. 
1914 var en turbulent period för liberalerna. 
Till följd av bondetåget och borggårdskrisen 
den 6 februari 1914, avgick den liberala reger-
ingen ledd av Karl Staaff och ett extraval som 
kom att äga rum i mars utlystes. Då Sveriges 
extraval inte startar en ny mandatperiod, så 
hölls det ordinarie andrakammarvalet redan i 

september 1914. Tierps Frisinnade förening 
grundades den 31 juli, alltså lagom i tid för att 
kunna bedriva valkampanj inför det andra riks-
dagsvalet 1914. Redan på det konstituerande 
mötet nämns möjligheten att ordna möten inn-
an det stundande riksdagsvalet (31/7 1914) 
vilket resulterade i ett politiskt ”friluftsmöte” 
(28/8 1914). Föreningen lade vikt vid att rekry-
tera och utse personer som kunde represen-
tera liberalerna i olika nämnder och styrelser i 
kommunen och kan sägas ha fungerat som en 
partiorganisation redan från grundandet.
 Tolfta sockenförening uppvisar få av de 
karaktärsdrag som både arbetarkommunen 
och den frisinnade föreningen gör i termer av 
inslag av ett modernt partiväsende. Sockenför-
ening var benämningen på lokalföreningar av 
partiet Bondeförbundet som grundats 1913. I 
Tolfta bildades sockenföreningen 1923, såle-
des senare än både arbetarekommunen och 
frisinnade föreningen. Det är också efter det 
första demokratiska valet ägt rum i Sverige. 
Protokollen från föreningen fokuserar på att, 
likt en intresseorganisation, tillgodose med-
lemmarnas intressen, framför allt de materiella 
intressena. Gemensamt inköp av gödsel är ett 
sådant exempel på hur föreningen agerade. 
Ett annat exempel var att föreningen gav två 
personer i uppdrag att uppvakta Länsstyrelsen 
i Uppsala för att försöka få till stånd en föränd-
ring vad gällde de mängder grus som samtliga 
väghållare skulle tillhandahålla. För bönderna i 
Tolfta ansågs mängden vara allt för stor. Istäl-
let för att gå via de folkvalda församlingarna 
för att få till en förändring, valde föreningen 
att uppvakta ansvarig myndighet, vilket avviker 
från hur vi tänker oss att ett parti fungerar. 
Sockenföreningen diskuterade till en början 
inte val, åtminstone har inga av sådana diskus-
sioner fastnat i protokollen. Det var först inför 
kommunalvalen 1926 som val kom upp på 
agendan och föreningen börjar ta form som en 
partiorganisation.
 Dessa nedslag i det digitaliserade materialet 
från Tierp, Söderfors och Tolfta är endast en 
ytlig analys av partiföreningarnas inre liv un-
der 1910-1920-talen. Mer djupgående studier 
skulle behövas för att förbättra vår förståelse 
för de nybildade partiorganisationerna. Med 
det digitaliserade materialet öppnas fl er möjlig-
heter för att fl er kan studera och fördjupa sig i 
just dessa frågor.

Grevens ekipage, Strömsberg, 1910-talet. Strömsbergs 

bruk ligger i Tolfta socken. Under 1910-talet ägdes 

bruket av Henning och Axel Wachtmeister. Bruken i Nord-

uppland var samhällen i sig, samtidigt som bruksägarnas 

förmögenhet torde ha givit ett stort infl ytande på kom-

munalstämman.
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