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Abstract  

 

Sweden was transformed to a democratic industrial society in the late 19th 

century. Political influence had been bound to the four estates, nobles, clergy, 

burghers and farmers. The reforms of the 1860s moved Sweden towards 

political democracy with universal suffrage. At the national level a two-chamber 

parliament was established in 1866. Political power should now be a function of 

economic status. The right to vote was seen as a right for those who paid taxes 

and contributed to the community.  

 

There were even significant changes at the local level. The right to participate in 

town governance expanded to new groups in the society. This development 

was, however, not equal in al towns.  

 

A new municipal civic concept was issued in 1862 with the local Government 

reform. Citizenship in the towns used to be a right for the bourgeoisie. The 

reform created a connection between civil rights and fiscal performance. The 

right to vote was graduated according to income and wealth. The purpose with 

the local Government reform in 1862 was to build an independent local board 

against the State. 

 

 It was also decided that city council was mandatory for towns with more than 

3,000 citizens. For those towns that had less than 3000 citizens were the 

choices of retaining public town hall or establish a city council. Uppsala had 

more than 3,000 inhabitants in 1862. Enköping introduced city council in 1887 

when the population reached the limit. This study examines the consequences 

of this decision for Uppsala and Enköping.  

 

This study examines local Government reform of 1862 from a new perspective. 

The reform has often been studied from a local perspective and the 

development of one town or municipality. What is missing is that the degree of 

political influence could be a product of where people lived. 
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1 Inledning 
 

Under det sena 1800-talet förvandlades Sverige, efter västeuropeiskt mönster, 

till ett demokratiskt industrisamhälle. Historiskt hade medborgarnas 

samhällsinflytande varit bundet till de fyra stånden, adel, präster, borgare och 

bönder. Under tidigt 1800-tal hamnade allt större befolkningsgrupper vid sidan 

av dessa fyra stånd. Den förändrade samhällsstrukturen gav under 1860-talet 

en ny samhällsorganisation1.  

 

1860-talets reformer utvecklade Sverige mot politisk demokrati med allmän och 

lika rösträtt, kommunalt och politiskt, för alla vuxna medborgare oberoende av 

kön. På riksplanet ersattes ståndsriksdagen år 1866 av en tvåkammarriksdag. 

Rösträtt och valbarhet skulle inte längre vara en funktion av ståndstillhörighet 

utan av ekonomisk ställning. Rösträtten uppfattades som en rättighet för dem 

som betalade skatt och bidrog till samhällets uppbyggnad. Riksdagens första 

kammare skulle väljas av nyinrättade landsting. Andra kammaren valdes i 

direkta val av röstberättigade medborgare där alla röstande hade en röst2.    

 

Även på lokal nivå skedde omfattande förändringar. Under 1800-talet 

utvidgades rätten att delta i städernas styrelse till flera grupper, mot att dessa 

deltog i de gemensamma utgifterna. Denna utveckling gick dock med olika 

hastighet i skilda städer. Som ett led i 1860-talets författningsverk utfärdades 

1862 en kunglig förordning angående städernas styrelse. I förordningen 

tillämpades ett nytt kommunalt medborgarbegrepp. Medborgarskap hade 

tidigare varit knutit till utövandet av borgerlig näring. Vid 1862 års 

kommunalförordning fixerades sambandet mellan medborgarrätt och 

skatteprestation. Alla som var mantalsskrivna i stadskommunen var 

medlemmar. Rätten att delat i styrelsen begränsades till dem som betalade 

skatt till kommunen. Rösträtten var graderad efter inkomst och förmögenhet3.  

                                            
1
 Ullenhag, 1984, sid 11 

2
 Hedenborg, 2006, sid 188 

3
 Johansson, 1974, sid 9 
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Målsättningen med kommunalreformen 1862 var att bygga ut en självständig 

lokal styrelse gentemot staten. Vid kommunreformen 1862 bestämdes även att 

stadsfullmäktige var obligatoriskt för städer med mer än 3000 innevånare. För 

de städer som hade mindre än 3000 innevånare fanns valet att ha kvar allmän 

rådstuga eller att gå över till stadsfullmäktige4.  

 

Uppsala hade mer än 3000 innevånare 1862 och införde därför 

stadsfullmäktige. I Enköping infördes stadsfullmäktige 1887 då invånarantalet 

nådde gränsen. Förslag om införande hade avvisats tre gånger 1863, 1878 och 

1880. 

 

I den här studien undersöks följderna av detta beslut för Uppsala och Enköping. 

Det fanns flera likheter mellan städerna under den perioden 1862 - 1887, vilket 

gör en jämförelse mellan städernas politik intressant. Städerna ligger 

geografiskt nära varandra och det finns starka historiska band. Före 

industrialiseringen var städernas ekonomi likartad. Enköping och Uppsala ligger 

i en rik jordbruksbygd. Ekonomin var i första hand baserad på 

jordbruksprodukter och det fanns ett litet inslag av andra näringar. Ekonomin 

under industrialiseringens första period 1870-1900 var också likartad. Det var 

främst hantverket som industrialiserades. De fabriker som etablerades var 

främst inom livsmedel- och textilbranschen. Närheten till Stockholm var en 

särskild stimulans för tillverkning som avsåg individuell konsumtion.  

 

Det fanns också flera stora skillnader mellan Enköping och Uppsala under 

perioden. Den mest uppenbara skillnaden är Uppsalas egenskap av 

universitetsstad. Detta gjorde att Uppsala hade en ekonomisk och politisk elit 

som saknas i Enköping. Uppsala var även en regementsstad med ett stort 

inslag av militärer på ledande befattningar.   

 

I den här studien undersöks kommunreformen och dess följder ur ett nytt 

perspektiv. Kommunreformen har ofta studerats från ett lokalt perspektiv. 

                                            
4
 Johansson, 1974, sid 13 
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Forskare har studerat utvecklingen i en stad eller kommun. Det som saknas är 

en jämförelse av hur kommunreformen påverkade det politiska livet i små 

respektive stora städer. Med det synsättet kommer kommunreformen och i 

förlängningen även demokratiseringsprocessen i Sverige i ett nytt ljus. Graden 

av inflytande i det politiska livet kunde vara en produkt av var människor levde.   

 

I Sverige har historiker hävdat att kommunalreformen 1862 bidrog till att främja 

den politiska utvecklingen genom att ge ökat självstyre till kommunerna. Min 

studie kommer att ifrågasätta den synen. Min hypotes är att kommunreformen i 

vissa fall kunde verka negativt genom att konservera gamla maktstrukturer.  

1.1 Forskningsläge 

 

Det finns väl definierade teorier om demokratiseringsprocessen. Jonas Lindes 

arbetar efter teorin att demokrati och demokratisering är ständigt pågående 

processer utan någon statisk ändpunkt. Enligt Jonas Linde är demokratisering 

en process som kräver underhåll. Jonas Lindes arbete ligger nära mitt 

forskningsområde och kommer att vara en viktig grund för studien. Det är viktigt 

att analysen av förändringarna i det kommunala självstyret förankras i en 

väldefinierad teori om demokratisering.   

 

Det finns mycket forskningsmaterial om samhällsförändringarna under 1800-

talet. Efter kommunreformen 1862 blir forskningsfältet för lokal demokrati och 

lokalt självstyre större. Det märks på antalet avhandlingar om ekonomiska, 

sociala och politiska förhållanden i svenska kommuner perioden 1850-1920. 

 

Boken Kommunalt självstyrelse i förvandling är skriven av Jan-Erik Gidlund 

Enligt Gidlund har den kommunala självstyrelsen en lång tradition i Sverige. 

Han benämner kommunreformen 1862 som startpunkten för den moderna 

varianten, då kommunerna fick nya uppgifter inom ramen för ett sammanhållet 

och modernt lagverk5. Kommunerna hade begränsade uppgifter, folkskola och 

fattigvård dominerade. Kommunernas uppgifter ökade med åren men 

utvecklingen i samhället gick ofta snabbare än reformerna. Gidlund pekar på 

                                            
5
 Gidlund, 1983, sid 11 
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faktorer som urbaniseringen vilket i praktiken innebar stora förändringar för 

flertalet kommuner. För vissa kommuner gick utvecklingen mot ett mindre antal 

innevånare samtidigt som samhället blev mer ansvarstagande.  

 

Einar Mellquist ger en mycket detaljerad bakgrund till den graderade rösträtten i 

sin bok Rösträtt efter förtjänst. Mellquist beskriver prästvalens utveckling från 

1730-talet till kommunreformen. Han visar också tydligt på de konflikter som 

ofta fanns mellan bönder och adeln. Mellquist redogör för utvecklingen mot ett 

graderingssystem baserat after andel i gemensamma utgifter. Till utvecklingen 

bidrog den förändrade synen på sockenstämmans rätt att beskatta sina 

medlemmar. Från att se på skatter som privata överenskommelser, beroende 

av de beskattades samtycke, till en uttrycklig rätt till uttaxering för gemensamma 

ändamål. Enligt Mellquist möttes 1862 års kommunalförordningar med stora 

förhoppningar. Industrialiseringen hade ökat skillnaderna i inkomst och 

förmögenhet vilket stegrade ojämlikheterna än mer. Många hoppades att de 

politiska, ekonomiska och sociala problem som fanns skulle lösas och att det 

gemensamma arbetet för kommunens bästa skulle skapa en gemenskap 

mellan medborgarna. Mellquist anser dock att det i stället uppstod besvikelser 

och protester mot kommunreformen redan från början. I praktiken hade de 

förmögna i samhället fått ett utmärkt verktyg att försvara sina positioner6. 

Mellquists analys av den kommunala rösträttens bakgrund och dess påverkan 

på samhället är bra. Det jag saknar är hur politiska ideologier och strömningar 

påverkade utvecklingen. Mellquist blir lite väl teknisk när han fokuserar på hur 

själva valprocessen gick till och hur man resonerade runt graderingar av 

röstskalor.  

 

Det finns ett stort antal avhandlingar om samhällsförändringarna under det sena 

1800-talet. Uno Westerlund har i sin avhandling Borgarsamhällets upplösning 

och självstyrelsens utveckling i Nyköping 1810-1880, studerat borgarsamhällets 

upplösning och övergången till det moderna demokratiska samhället.  

 

                                            
6
 Mellquist, 1974, sid 124 
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Westerlund poängterar att kommunreformen inte var den enda stora reformen 

under 1800-talet. Bara tre år senare, 1865, genomfördes 

representationsreformen då ståndsriksdagen avskaffades och ersattes av en 

tvåkammarriksdag. Westerlund anser att resultatet av reformerna kunde vara 

splittrad och i vissa fall motsägelsefull. I praktiken fanns det ofta undantag i 

bestämmelserna vilket gjorde att borgarsamhällets privilegier fortlevde under 

lång tid7.    

 

Avhandlingen Borgaren blir företagare av Elsa Lunander studerar hur 

hantverksyrken förändrades då skråsystemet avskaffades och 

näringslagstiftningen infördes. Lunander använder de stora 

samhällsförändringarna som bas för sin studie. Hon redogör för de politiska, 

juridiska och demografiska förändringarna i hela Sverige. Sedan använder hon 

den teoretiska ramen för att studera förhållanden i Örebro. Lunander har en bra 

analys och slutsats i sin avhandling. En styrka är att hon utgår från nationella 

och internationella förändringar vilket ger en tydligare bild av orsakssambanden. 

Hon skriver till exempel att industrialiseringen inte nödvändigtvis innebar en 

nedgång för de traditionella borgerliga hantverksyrkena. Antalet hantverkare 

ökade under hela 1800-talet samtidigt som själva hantverket förändrades. 

Skräddaren kunde efter skråsamhällets avskaffande sälja kläder som tillverkats 

i textilindustrin vid sidan av sin egen produktion. Det traditionella hantverket 

blev upplandat med handlarens näring8. 

 

Avhandlingen Social differentiering och kommunalpolitik, Enköping 1863-1919 

är skriven av Bertil Johansson. Syftet med avhandlingen är att undersöka vilka 

samhällsgrupper som hade inflytande över den kommunala politiken i Enköping 

under perioden 1863-1919.  

 

Slutsatsen av studien är att stadsstyrelsens verksamhet under perioden kom att 

sträcka sig till allt fler områden och innebära allt större ekonomiska insatser. 

Förutsättningen för denna expansion var dock inte att en större del av 

samhällets resurser gick genom den kommunala organisationen utan att 

                                            
7
 Westerlund, 1973, sid 155 

8
 Lunander, 1988, sid 108 
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stadsinnevånarnas resurser ökade genom urbanisering och industrialisering. 

Enligt Johansson var effekten av kommunalreformen 1862 beroende av vilken 

roll magistraten och den allmänna rådstugan hade före reformen. Om 

magistraten hade en dominerande ställning eller om rådstugan dominerades av 

de välbärgade innebar kommunalförordningen ingen nämnvärd förändring. Om 

magistraten före reformen inte användes som ett reellt maktmedel i allmänna 

rådstugan innebar kommunalreformen en förstärkning av de mest välbärgade. 

Utvecklingen var alltså, ingen förändring eller ett undanträngande av de 

småborgerliga9. Enligt Johansson finns detta mönster även i andra svenska 

städer.  

 

Jag tycker att Johanssons avhandling är ett mycket bra exempel på en lokal 

studie som kan användas för att se större samhällsförändringar. Flera författare 

refererar också till hans avhandling. Styrkan sitter i att Johansson lyckats 

identifiera politiska motiv och kanske även ideologier på kommun nivå.   

 

Jag anser att det finns flera öppna frågor runt det lokala självstyret. Ofta görs 

studier ur ett lokalt perspektiv. Forskare har studerat utvecklingen i en stad eller 

kommun. Det jag saknar är jämförande studier av utvecklingen i små respektive 

stora städer. Kombinationen av kommunreformens effekter och den politiska 

elitens önskan att behålla sina privilegier skapar ett spännande 

forskningsområde. Jag anser att forskningen om 1800-talets politiska och 

sociala förändringar tillsammans med teorin om demokratiseringsprocessen är 

en bra grund för min studie.    

 

Forskningsläget angående lokalhistoria om Enköping och Uppsala är ojämnt. 

Det finns mycket material om Uppsala men relativt begränsat om Enköping. 

Detta är inte konstigt då Uppsala är en mycket större och viktigare stad än 

Enköping. Jag anser dock att jag har tillräckligt med material om Enköping för 

att kunna skapa en teoretisk grund för mitt arbete.   

 

                                            
9
 Johansson, 1974, sid 126 
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1.2 Syfte och frågeställning  

 

Jag skrev min C-uppsats vid Högskolan på Gotland våren 2009. Uppsatsen var 

en studie om politiska grupperingar i Enköping under urbaniseringens 1870-tal. 

Under mitt arbete kom jag ständigt i kontakt med kommunreformen 1862 och 

dess påverkan på skapandet av det moderna Sverige. Ämnesvalet för min D-

uppsats blev därför att studera resultatet av kommunreformen i två städer med 

skilda förutsättningar för kommunalt självstyre, Enköping och Uppsala.    

 

Studien har två syften. Det första syftet är att genomföra en jämförande studie 

mellan den allmänna rådstugan i Enköping och stadsfullmäktige i Uppsala, 

under perioden 1862-1887. Fick nya grupper ur befolkningen politiskt inflytande 

eller var det var samma sociala och ekonomiska grupperingar på ledande 

befattningar.  

 

Det andra syftet är att undersöka hur eventuella skillnader i det politiska 

systemet påverkade hur stor andel av medborgarna som var politiskt delaktiga i 

Enköping respektive Uppsala. 

 

Frågeställning 

 

1. Kan man se en förändring av vilka medborgare som hade politiskt inflytande i 

Uppsala under perioden?  

 

2. Kan man se en förändring av vilka medborgare som hade politiskt inflytande i 

Enköping under perioden? 

 

3. Kan man spåra olikheter i kommunalt självstyre efter införandet av 

stadsfullmäktige.  
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1.3 Avgränsning  

 

Min uppsats är en studie om lokalpolitiska förutsättningar i två städer. Det är 

därför viktigt att den geografiska avgränsningen är tydlig. Den fysiska 

avgränsningen för studien är Enköping stad och Uppsala stad  

 

Den valda tidsperioden är avgränsad till åren mellan 1862 och 1887. Studien 

börjar med införande av kommunalreformen 1862 och slutar i och med 

införandet av stadsfullmäktige i Enköping år 1887.    

 

1.4 Teori  

 

Den vanligaste utgångspunkten för studier i stads- och kommunhistoria är att 

utgå från någon förändringsprocess. Det kan vara ur ett 

moderniseringsperspektiv eller ur ett samhällsförändringsperspektiv. 

Urbaniseringen är en sådan process som ofta används10. Min studie befinner 

sig främst inom det politiska området och jag har därför störst fokus på 

demokratiseringsprocessen.    

 

Man ska dock komma ihåg att det politiska landskapet var komplicerat på 1800-

talet. Det går att se tydliga förändringar men det kan vara riskabelt att tolka dem 

som en linjär resa mot ett mer demokratiskt och jämställt samhälle. Ofta finns 

det flera syften med samhällsförändringar som stora reformer. Det som kan 

beskrivas som en process mot mer inflytande kan också ha som mål att bevara 

hierarkier i samhället. 

 

Min studie baseras en teoretisk ram om demokratisering som en pågående 

process. Tidig forskning om demokratisering har haft tendenser att förenkla 

processen. Demokratisering blir då linjär och definieras som övergången från 

icke-demokrati (eller diktatur) till demokrati11.   

 

                                            
10

 Wångmar, 2005, sid 37 
11

 Linde, 2006, sid 13 
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Enligt Jonas Linde så visar senare års forskning att förhållandet inte behöver 

vara linjärt. Demokratiseringsprocessen kan avbrytas eller återgå till nya förmer 

av icke-demokratiskt styre. Forskare började därför tala om olika faser som 

kunde urskiljas i demokratiseringsprocessen. Den vanligaste uppdelningen är 

den mellan liberalisering, transiton och konsolidering.  

 

Liberaliseringsfasen startas ofta av den sittande regimen för att legitimera 

maktinnehav. Men den resulterar ofta i en process som fäller regimen12.    

 

Transition är den fas som börjar med att en icke-demokratisk regim faller och 

slutar med att en demokratisk regim installeras som ett resultat av fria val. Det 

finns olika definitioner på hur man ska avgränsa tranitionsprocessen i tid. 

Transitionen är dock den fas där reglerna för det politiska spelet inte är klart 

definierade eller institutionaliserade13.  

 

Konsolidering är en komplex process som först och främst involverar ett 

avskaffande av den brist på förutsägbarhet gällande de politiska spelreglerna 

som präglar trasitionsprocessen. Formella politiska institutioner är viktiga för 

demokratins konsolidering. I en konsoliderad demokrati pågår det politiska 

spelet inom de redan utarbetade institutionerna. Konsolideringen förutsätter 

även att demokratiska värderingar sprids och slår rot bland medborgarna .  

 

Det finns flera olika definitioner på konsoliderade demokratier. En av den mest 

använda definitionen utgår från att demokratier måste konsolideras 

beteendemässigt. Ett tecken på det kan vara att inga aktörer försöker att 

påverka med icke-demokratiska metoder. Stadsbildningen måste alltså vara 

allmänt accepterad14. 

 

Studien av den politiska utvecklingen under 1800-talet baseras på den liberala 

teorin. Upplysningens tankar under 1700-talet ledde till ett nytt sätt att se på 

människan. Hon var inte längre helt beroende av de gamla kollektiven och 

                                            
12

 Linde, 2006, sid 43 
13

 Linde, 2006, sid 22 
14

 Linde, 2006, sid 29 
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individens betydelse ökade. De här förändringarna skedde på flera plan, i 

rättsväsendet, ekonomin och i politiken15. Liberalismen har rötter i England och 

den liberala ideologin hävdade individens rättigheter gentemot kungamakten 

och kyrkans makt. Individens rättigheter ansågs okränkbara och 

representationen borde knytas till individen. När det gäller det ekonomiska 

tänkandet brukar skotten Adam Smith pekas ut som förgrundsgestalt för 

liberalismen. Enligt Smith skulle fri handel gynna alla, eftersom varje land skulle 

producera det de var bäst på. I Sverige kom liberalismen att märkas i politiken 

vid mitten av 1800-talet. Dess förespråkare utmanade dessutom 

ståndsriksdagen under hela århundradet16. Enligt liberalismen krävs en 

frigörelse från de inskränkningar i framför allt det ekonomiska livet som 

präglade det feodala samhället.    

   

1.5 Metod  

 

För att besvara frågeställningarna gör jag en jämförande studie där jag i första 

hand studerar protokoll från stadsfullmäktige och rådstuga. Liknande 

arbetsmetoder har använts vid studier i närliggande områden, till exempel Bertil 

Johanssons avhandling, Social differentiering och kommunalpolitik.      

 

Det finns mycket källmaterial vid tidpunkten för kommunreformen. För svenska 

socknar och städer finns magistratsprotokoll, protokoll från allmän rådstuga och 

protokoll från sockenstämma arkiverade på stads- och riksarkiv. Författare som 

har gjort lokala studier om en stad eller konsekvensen av ett beslut har också 

använt sig av dessa som primärkällor. 

  

Studien är uppdelad i tre delar. Den första delen ger en bakgrund till de lokal 

politiska förhållandena under perioden, dels för Sverige, dels för Enköping och 

Uppsala. Den andra delen redovisar resultat från val av landstingsmän, 

ledamöter och suppleanter. Jag har valt dessa val för att kunna göra en 

jämförelse mellan städerna under så likartade förutsättningar som möjligt. Den 
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tredje delen är analys av vilka personer och grupper som hade politisk makt och 

om det skedde förändringar under perioden.    

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Allmän rådstuga   

 

Den allmänna rådstugan vilade på mycket gamla traditioner. Formerna för 

verksamheten hade vuxit fram genom praxis. Det enda författningsmässiga 

stödet var förordningen om val till magistrat och riksdag. När borgerskapet 

samlades till gemensamma överläggningar i andra frågor var det uteslutande 

grundat på sedvanerätt17. Systemet med allmän rådstuga motarbetades ofta 

och argumenten mot rådstugan baserades på en önskan om lag och ordning i 

stadsstyrelsen. I början av 1800-talet var rådstugan ett forum för borgerskapet 

och därför integrerad i ståndssamhället. I rådstugan fick ingen delta som inte 

hade burskap. Därför kunde makthavande göra sig av med besvärlig opposition 

genom att se till att vederbörande blev av med sitt burskap. Från 1832 började 

man kalla stadsinnevånare utanför borgerskapet till rådstuga. Detta gällde 

främst viktiga frågor som offentliga byggnader, ordningsfrågor och 

brännvinsfrågan. Systemet med allmän rådstuga gav en teoretisk möjlighet för 

stora grupper av stadens befolkning att direkt vara med och fatta beslut i 

kommunala frågor. Det fanns dock en rad praktiska hinder mot ett brett 

deltagande i beslutsprocessen. I praktiken fungerade ofta rådstugan som ett 

konserverande system som dominerades av en liten elit18. 

2.2 Magistrat 

 

Magistratet var centrum för städernas styrelse och förvaltning. Traditionen gick 

tillbaka till de medeltida stadsråden. Från och med Magnus Erikssons stadslag 

år 1350 infördes efter tyskt mönster magistraterna i Sverige som städernas 

styrelser. Magistraten bestod av borgmästaren och rådet, vilka valdes av 
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 Dahlgren, 1979, sid 55 
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stadens borgerskap, samt en av kungen utsedd fogde. Borgerskapets organ för 

överläggningar med magistraten var den allmänna rådstugan. Magistraten hade 

flera ställningar. De fungerade som domstolar (rådhusrätt) inlemmade i det 

statliga domstolssystemet. De var dessutom administrativa myndigheter, 

representanter för statsmakten eller borgerliga förtroendeorgan. Gränserna 

mellan funktionerna kunde vara flytande. Även om magistraten var vald 

fungerade den ofta mer som byråkratisk statsorgan än ett förtroendeorgan. 

Magistratens dominerande ledamot, borgmästaren hade 

ämbetsmannautbildning och var tillsatt på livstid av Kungl Maj:t vilket han 

ansvarade inför. Rådmännen hämtades ur borgerskapet och innehade tjänsten 

på livstid. Dessutom var de ansvariga inför överordnade myndigheter19.  

2.3 Borgerskapets äldste, eller stadens äldste 

 

Stadens äldste fungerade som en fullmäktigeförsamling för stadens borgare. 

Enligt 1619 års stadga om städers administration anges att borgare som valts 

på allmän rådstuga skall höras av rådet när det med menigheten hade att 

handla. Antalet ledamöter i äldste var aldrig fast utan växlade över tid. Äldstes 

främsta uppgift var att hjälpa till vid taxeringen av borgarna. 

 

Borgerskapets äldste utarbetade taxeringsförslag som man lade fram inför 

magistraten. Under 1800-talet hördes ofta äldste av magistraten i ärenden om 

stadens ekonomi och politik. Borgerskapets äldste upphörde som institution 

1863 i samband med kommunalreformen20. 

 

2.4 Svenska rösträttsregler för socknar före 1817 

 

Enligt E. Mellquist kan man spåra principen att rösta efter förmögenhet i frågor 

som gällde socknen till 1730-talet. Traditionen med olika rösträtt är dock äldre. I 

både den äldre och den yngre västgötalagen från början respektive slutet av 

1200-talet stadgas att om församlingen inte var enig vid val av präst ”råde de 

som äro flera”, varje röstande hade en röst men endast jordägande fick delta. 
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Rösträtten vid val av präst hade sitt ursprung i en ekonomisk prestation. Det var 

de jordägande sockenmännen som gemensamt byggde kyrkorna21.   

 

Under de århundraden som följe ökade kungens, kyrkans och framför allt 

adelns inflytande på böndernas bekostnad. Under 1600-talet bestämde adeln 

själva i de socknar de ägde säteri. Böndernas politiska inflytande ökade dock 

under frihetstiden, även gällande de viktiga prästvalen. För att få rösta krävdes 

att man ägde eller brukade jord men förmögna hade inte fler röster än fattiga, 

alla hade en röst var. Systemet var dock inte baserat på majoritetsprincipen. 

Om en adelsman som ägde säteri i socknen önskade en annan präst till 

församlingen så gick ärendet över till biskopen i stiftet. Vid såna fall vägde 

adelsmannens ord ofta tyngre än församlingens22.   

 

Prästvalen var mycket viktiga och flera intresse kolliderade. Det handlade ofta 

om böndernas möjlighet att vända sig mot adelns och prästernas makt. Det 

kunde också handla om ekonomiska, sociala, religiösa eller politiska 

motsättningar.  

 

Vid riksdagen 1731 begärde bondeståndet att den präst församlingens majoritet 

valt skulle gälla även om domkapitlet hade en annan åsikt. Yrkandet var en 

attack från bondeståndet mot kyrkan och adeln. Detta var en helt ny situation. 

Hur skulle rösterna räknas om adeln var bunden till den övriga församlingen. 

Bönderna själva lämnade frågan öppen om ”huruledes rösterna vid slika 

tillfällen skola räknas, efter huvuden eller gården”. Bönderna hade därmed 

lämnat ett förslag på en graderad röstskala. Resultatet av förslaget var en 

kompromiss. Varje berört stånd fick något. För bönderna var det en framgång 

att adelsmännen fick rösta med den övriga församlingen. Adeln däremot vann 

på att rösträtten graderades efter mantal som gav starkt inflytande till 

jordägare23  

 

                                            
21

 Mellquist, 1974, sid 17 
22

 Mellquist, 1974, sid 17 
23

 Mellquist, 1974, sid 20 



  16(48) 

2.5 Svenska rösträttsregler för socknar 1817-1862 

 

Genom 1817 års sockenstämmoförordning sammanfördes de tidigare 

bestämmelserna som utvecklats olika i landet. Förordningen gjorde att 

bestämmelserna blev klarare även om den i sak innehöll få nyheter. Man slog 

fast att majoritetsprincipen nu skulle gälla om församlingen var oenig. 

Rösträtten knöts till bestämmelserna vid prästvalen. Situationen för de som 

arrenderade enskild mans jord försämrades dock genom förordningen. Tidigare 

hade de oftast fått delta i sockenstämman. Nu krävdes det att den som 

arrenderade skulle visa fullmakt från jordägaren om att han hade dennes 

medgivande att rösta. Denna inskränkning i rösträtten för arrendatorer 

gynnande jordägarna och den motiverades av att jordägare inte borde belastas 

ekonomiskt av beslut där tillfälliga brukare deltagit. Sockenstämman hade 

faktiskt i två avseenden blivit mindre demokratisk. Dels hade deltagarrätten 

inskränkts, dels hade förmögenhetsröstningen ökat24.  

 

Rösträttsgraderingen i 1817 års sockenstämmoförordning var samma som i 

prästvalsförordningen från 1739, en röst för varje helt mantal och bråkdelar för 

mindre gårdar. Ett nytt graderingssystem var dock på väg, den efter andel i 

gemensamma utgifter. Till utvecklingen bidrog den förändrade synen på 

sockenstämmans rätt att beskatta sina medlemmar. Historiskt hade uttaxeringar 

betraktats som privata överenskommelser, som krävde den beskattades 

samtycke. Riksdagen 1828 gav dock sockenstämman full befogenhet att ta ut 

avgifter för vården av de gemensamma angelägenheterna. Det är viktigt att 

komma ihåg att borgarna i 1830-talets svenska landsortsstäder i många fall var 

lika mycket lantbrukare som burskapsägare. Det ekonomiska utbytet av de 

borgerliga näringarna var ofta begränsat och måste kompletteras med 

jordbruk25.   

 

Nästa steg i utvecklingen togs vid följande riksdag 1834 och förslaget att 

rösträtten på sockenstämma inte längre skulle bindas vid fastighetsägande utan 

knytas till bevillningen. Rösträtten skulle alltså vidgas till arrendatorer, 
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löntagare, kapitalägare, näringsidkare och hyresgäster och utan någon 

inskränkning till enbart frågor om ordning och sedlighet. Dock skulle en 

rösträttscensus gälla, enligt förslaget 5 eller 10 riksdaler i bevillning. Förslaget 

innehöll även en rösträttsgradering. För varje riksdaler i bevillning skulle ges en 

röst26.  

2.6 Svenska rösträttsregler för städer före 1862 

 

Städerna hade länge en gynnad särställning i Sverige. Stadsstyrelsen hade 

liknande uppgifter som landsting, häradsting och sockenstämma men behoven i 

städerna var ofta större. Stadsstyrelsens rätt utövades vid allmän rådstuga 

under ledning av borgmästare och råd27.  

 

Utjämningsprocessen mellan stad och landsbygd startade vid 1800-talets 

början. Näringstvånget som ställt stad och landsbygd mot varandra 

avskaffades. Självstyret var dock betydligt starkare i städerna. Skråväsende och 

handelspartering avskaffades 1846. Vilket innebar att allmogen kunde tillverka 

och sälja fabriks- och hantverksvaror. År 1864 utfärdades 

näringsfrihetsförordningen som slutgiltigt förverkligade näringsfriheten. Därmed 

var städers och borgerskaps näringsrättsliga roller utspelade och städernas 

verkliga storhetstid började28.  

                       

Vid val i städer fanns olika sätt att räkna röster före 1862. Voteringar var relativt 

sällsynta och enhetliga bestämmelser saknades. Vid val av magistrat förekom i 

regel votering per capita. Val av stadens äldste genomfördes i vissa fall med 

lika rösträtt och i andra fall efter skatternas storlek. Den allmänna rådstugan 

förekom främst i de små och medelstora städerna. Bestämmelser om vilka som 

hade tillträde var oklara och skiftade från stad till stad och för olika typer av 

ärenden29.   
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28
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Magistraten hade ett stort inflytande över församlingen. De flesta ärenden av 

mer allmän natur avgjordes direkt av magistraten och stadens äldste. När 

voteringar väl förekom på allmän rådstuga kunde magistraten sköta 

förhandlingarna och påverka besluten.  

 

1839 lämnades ett kommittébetänkande med förslag om förordning av 

sockenstämmor och kyrkoråd. Det föreslogs att då personliga bördor skulle 

bestämmas skulle alla medlemmar i församlingen utom de som var andras 

tjänare vara med och fatta besluten. Vid omröstning skulle alla ha en röst var. 

Mellquist menar att man ska se debatten om den graderade rösträtten ur de 

politiska och ekonomiska förutsättningarna som jordägare hade under perioden. 

För landsbygdens jordägare var de kraftigt växande obesuttna folkgrupperna ett 

hot. Ett sätt att möta detta hot var att öka graderingen av rösträtten. De 

besuttna kunde då hålla de fattiga borta från inflytande på sockenstämmorna. 

Detta blir speciellt tydligt om man studerar frågor rörande fattigvården, där de 

besuttnas krav på sparsamhet direkt kolliderade med de fattigas krav på 

understöd30.  

 

Vid riksdagen 1840 fortsatte utvecklingen mot gradering av den kommunala 

rösträtten. Fler grupper anslöt sig till principen att de som betalade kommunala 

bidrag också skulle ha rätt att delta i sockenstämman samt att dessa bidrag 

skulle beräknas efter den statliga bevillningen för lön, egendom och rörelse. 

Riksdagen gjorde dock flera viktiga tillägg. Ett innebar att kommunala bidrag 

och därmed också röster på sockenstämman skulle beräknas dubbelt så högt 

för fastigheter som för lön och rörelse med samma bevillning. Man motiverade 

tillägget med att innehav av fastighet gav ett särskilt intresse för de kommunala 

angelägenheterna31.  

 

År 1843 hölls en sockenstämmoförordning som inte motsvarade 

förväntningarna. Mellquist anser att detta bevisas genom de ständiga motioner 

som lades fram vid följande riksdagar. När det gäller rösträtten gjordes flera 

förändringar, viktigast var justeringen av de bevillningsbelopp som motsvarade 
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mantal och delar av mantal vid beräkning av avgifter och rösträtt. Trots 

ändringarna blev resultatet att jordägares röstetal och kommunala bidrag ökade 

i förhållande till andra inkomsttagares32. Mellqust menar att det stod klart för de 

flesta att det fanns problem och risker med att den kommunala rösträtten 

baserades på bevillning som kunde ändras vid varje riksdag.  

 

Det största missnöjet med 1843 års sockenstämmoförordning kom av dess 

tillämpning i städerna. Stadsbor som inte tillhörde borgerskapet hade inte fått 

det inflytande man ansåg sig ha rätt till. Kontrollen över städernas ekonomi och 

förvaltning hade behållits av magistraten. Magistraten samverkade i vissa frågor 

med stadens äldste men båda dessa institutioner var valda enbart av 

borgerskapet. Det fanns dessutom städer där den allmän rådstuga enbart gav 

tillträde till borgare33. I rösträttsfrågan rådde det stor oenighet, olika normer 

användes för olika val. Mellquist skriver att grundorsaken var att borgarna i 

städerna försökte behålla sina gamla institutioner och privilegier.  

 

2.7 Genomförande av kommunreformen 1862 

 

Förslagen till nya kommunalförordningar utformades av en kommitté som 

regeringen tillsatte år 1858 som ett svar på riksdagens önskemål. Kommittén 

hade sex ledamöter och samtliga av de fyra stånden var representerade34.  

 

Kommunalkommitténs betänkande innehöll en rad nyheter angående rösträtten 

som utökades till nya grupper. I landskommuner krävdes en invecklad 

räkneoperation för att få fram den nya gränsen för att få delta i 

kommunalstämma. Först beräknades medelbevillningen per mantal för varje 

kommun. För varje helt mantal tilldelades innehavaren 100 fyrkar. Denna enhet 

hade tagits fram för att man skulle slippa att räkna i bråkdelar av mantal vid 

beräkning av röstetal. Halvt mantal gav 50 fyrkar, fjärdedels mantal 25 fyrkar, 

och så vidare35. Ett av de viktigaste syftena med kommunreformen var att föra 
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samman bidragsskyldighet till kommunen med kommunal rösträtt. Röstvärdet 

borde därför beräknas efter bidraget. En rimlig följd av grundsatsen borde ha 

varit att rösträtt gavs till alla som betalade kommunala bidrag. Kommittén ansåg 

dock att man inte kunde gå hela vägen.   

 

Utskottet som bearbetade kommitténs förslag reagerade mot att kommittén ville 

utöka rösträtten kraftigt. I princip ansåg man dock att eftersom utbildning blev 

allt allmännare och gjordes mer tillgänglig så borde även rösträtten utvidgas. 

Utländska medborgare blev dock fråntagna sin rösträtt. Denna nyhet 

motiverades med att kommunala frågor hade samband med landets 

förvaltning36.  

 

En annan nyhet var att kommunal rösträtt inte beviljades de som inte betalat sin 

kommunalskatt. Nyheten motiverades av att den som stod på restlängd hade 

visat att han inte kunde eller ville göra rätt för sig. Att riskera att förlora 

rösträtten kunde också verka som en sporre för att betala skatten. Kvinnors 

rösträtt i kommunen blev fastslagen av kommittén. Detta var redan fastslagit 

enligt 1843 års författning men det var ovanligt att kvinnor själv ägde jord eller 

betalade skatt. Bolag skulle ha både rösträtt och skattskyldighet i kommunen. 

Själva principen om att bolag skulle ha rösträtt diskuterades inte ens, enbart hur 

rösträtten skulle utformas. Man enades om att eftersom själva näringen var 

grunden för bolagens rösträtt så skulle bolaget representeras som en enhet och 

företrädas av ett ombud på stämman. Bolag hade haft rösträtt före 

kommunreformen men inte generellt och enbart på grund av sin fasta egendom. 

Nu var själva avkastningen från den egna näringen som utgjorde motiv för 

rösträtten37.   
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2.8 Resultat av kommunreformen 1862  

 

Den 21 mars 1862 utfärdades förordningarna om kommunalstyrelse på landet 

och i stad. Förordningarna trädde i kraft den 1 januari 1863, därmed hade 

kommunalreformen genomförts38.  

 

Kommunreformen resulterade i att lokalsamhället omorganiserades. Samhället 

fick tre nivåer: stat, landsting och kommun. Landsting infördes i varje län och 

här togs framför allt beslut om sjukvården. I förordningen för städerna 

tillämpades ett nytt kommunalt medborgarbegrepp. Tidigare hade 

medborgarskap varit knutit till borgerlig näring. Som medlem i stadskommunen 

skulle räknas var och en som var mantalsskriven där, men rätten att delta i 

styrelsen begränsades till dem som betalade skatt till kommunen. En ledande 

målsättning med kommunalreformen var att bygga ut en självständig lokal 

styrelse. De kommunala uppgifterna var inte preciserade i kommunalreformen. 

Det överlämnades till kommunens egna innevånare att själva bestämma över 

sina gemensamma ordnings- och ekonomifrågor39.     

 

På sockennivå skildes den borgerliga och kyrkliga församlingen och socknen 

bytte namn till kommun. Det beslutande organet i landskommunerna blev 

kommunalstämman, vilken ersatte sockenstämman. I städerna hette 

motsvarande institution stadsfullmäktige. Det verkställande organet fick namnet 

kommunalnämnd på landsbygden och drätselkammare i städerna. Den 

kommunala rösträtten hade utvidgats genom de nya reglerna. Vilket också var 

ett av de viktigaste motiven bakom reformen. Mellquist ställer dock frågan om 

hur reformen påverkade maktförhållandet mellan olika samhällsklasser i 

kommunerna. Han anser att det nya förbudet för jordägare att rösta för 

utarrenderad jord innebar en utjämning mellan klasserna. De större jordägarna 

förlorade i inflytande till förmån för små jordägare, arrendatorer och landbor.  

 

Kommunreformen gav personer som betalade skatt till kommunen och minst en 

riksdaler statlig skatt rösträtt vid allmän rådstuga och stadsfullmäktige. Antalet 
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röster för varje person baserades på inkomst, kapital och fastighetsinnehav. 

Personen fick dock inte ha skatteskuld till kommunen, vara i personlig konkurs 

eller konkurstillstånd. Man kunde även förlora rösträtten genom att bli fälld för 

brott i en domstol40.  

 

För grupper som hade sin inkomst från annat än jord gav kommunreformen 

ingen förskjutning från stora inkomsttagare till små inkomsttagare. Rösträtten 

var fortfarande baserad på bevillning till staten för de som hade sin bevillning 

baserad på lön, rörelse, kapital eller annan fastighet än jordbruksfastighet. 

Metoden att räkna rösterna i fyrkar medförde dock en större flexibilitet i 

systemet än då man räknade med bråkdelar av mantal41.  

 

En avsevärd förändring var förskjutningen i röstetal och skatteskyldighet mellan 

jordägare och övriga inkomsttagare. Före kommunalreformen var det 

problematiskt att bestämma förhållande mellan bevillningsbelopp och mantal. 

Det nya systemet med fyrkar skulle förena båda beräkningsgrunderna. 100 

fyrkar tilldelades varje helt mantal oavsett avkastning och värde. För annan 

inkomst än av jord bestämdes fyrktalet efter inkomstens bevillningsbelopp. 

Ändringen innebar att den som fått sin bevillning för annan inkomst än av 

jordbruksfastighet fick sin rösträtt och kommunutskylder mångdubblade i 

förhållande till jordbrukare42.   

 

För städernas innebar kommunalreformen att det blev mer enhetligt. Rösträtten 

hade tidigare skiftat från stad till stad och mellan vilka beslut som skulle fattas 

och vilka de beslutande församlingarna var. Borgerskapet hade dock haft en 

dominerande ställning över andra stadsbor oavsett vilka frågor som 

diskuterades. Riksdagen ville ha ett mer jämställt förhållande mellan olika 

grupper av stadsbor. Nu blev alla personer som var mantalsskrivna eller ägde 

fastighet eller var uppförda till statlig bevillning för inkomst av kapital eller arbete 

medlemmar i stadskommunen. Alla hade också tillträde till allmän rådstuga och 

rösträtt vid val av stadsfullmäktige, om de uppfyllde kravet på lägsta bevillning. 
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Kravet på bevillning gällde även för borgare som ägde burskap. Därmed 

förlorade grupper som tidigare ägt rösträtt sin möjlighet att påverka den 

kommunala politiken43.  

 

I städerna infördes ett relativt maximum. Ingen skulle få ett större antal röster än 

vad som motsvarade 1/20 av stadens hela röstetal efter röstlängden. Detta 

infördes trots att det var ett avsteg från principen om förhållandet mellan bidrag 

och rösträtt. Det blev också en viktig skillnad mellan rösträtten i städerna och 

landskommunerna. Förhållandet mellan stora och små skattebetalares rösträtt 

behölls, en röst gavs för varje hel riksdaler i bevillning.  

 

Det blev en stor förändring i städer där beslut tidigare fattats på allmän 

rådstuga. Skillnaden i röstetal hade där varit mindre före kommunreformen. 

Därför var också städerna mest negativa till kommunreformen. Inrättandet av 

stadsfullmäktige fick stor betydelse för den kommunala rösträttens funktion i 

städerna. Stadens äldste hade sedan länge fungerat som representativa 

församlingar. När rösträtten utvidgades blev dock behovet av fullmäktige tydligt. 

Städer med mer än 3000 innevånare tvingades att införa stadsfullmäktige. För 

städer med mindre än 3000 innevånare var det frivilligt att införa 

stadsfullmäktige efter omröstning. När stadsfullmäktige hade införts hade den 

allmänna rådstugan som sin enda uppgift att utse sådan, med omval av hälften 

vartannat år. I större städer infördes valkretsar för dessa val. I mindre städer där 

allmän rådstuga behölls som forum för debatt och beslut leddes förhandlingarna 

fortfarande av magistraten. Där förblev också magistratens makt stor. 

Magistraten skulle förbereda ärenden, vaka över att beslut fattades av rådstuga 

eller fullmäktige och vägra att verkställa besluten om de bedömdes som 

olagliga44.     
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3 Studie  
 

3.1 Uppsala  

 

3.1.1 Uppsala på 1850-talet  

 

Uppsala var en stad i förvandling under 1850-talet. Upplösningen av 

skråväsendet öppnade staden för hantverkare och handelsmän från andra orter 

och framför allt från landsbygden. Staden växte och näringslivet blev livligare. 

En plan för att utvidga staden genomfördes och resulterade i nya bostadshus 

och hyreshus för arbetarbefolkningen45.  

 

I Uppsalas centrum byggdes storstadsmässiga stenhus. Det nya sjukhuset 

invigdes 1867 och gjorde staden till ett medicinskt centrum. Ekonomiska och 

sociala förändringar under 1800-talets senare hälft med industrialisering och 

urbanisering förändrade grunden för det politiska inflytandet. Stora delar av det 

som idag räknas som Uppsala var vid 1860-talet en levande landsbygd. 

Befolkningen ökade dock snabbt. För Uppsala var ökningen 120 % under 

perioden 1840-1870. Stadens befolkning uppgick 1860 till 8 459 personer46. År 

1860 bodde 9 % av länets befolkning i Uppsala. 60 år senare hade stadens 

andel av befolkningen vuxit till 21 %. Hela Uppsala län urbaniserades under 

slutet av 1800-talet. Ökningen av befolkningen berodde främst på inflyttning. 

Uppsala var dessutom en stad som kunde erbjuda arbete för både högt 

utbildade personer och mindre kvalificerad arbetskraft. Den kraftiga 

expansionen ställde ökade och nya krav på stadsstyrelsen och den kommunala 

förvaltningen47.    

3.1.2 Läget i Uppsala inför kommunreformen 1862 

 

Sockenstämman var ett relativt nytt organ i Uppsala som började sammankallas 

1820. Den var ett självständigt organ från magistraten och representerade hela 
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församlingen vilken var identisk med staden. Stämman dominerades starkt av 

personer utanför borgerskapet bidrog till stadens försörjning med sina skatter. 

Det fanns därför en stark vilja till att påverka och delta i besluten. På 

sockenstämman behandlades främst frågor om skola och fattigvård samt 

mantalsskrivningen. Senare behandlades även frågor om polis och 

brandväsende48.  

 

I den allmänna rådstugan samlades ursprungligen de burskapsägande 

borgarna, vilka var relativt få i Uppsala. Här valdes även stadens äldste vilken 

bestod av 24 representanter för de burskapsägande borgarna. De äldste hade 

dock redan förlorat sitt egentliga inflytande. Deras uppgifter hade redan före 

kommunreformen begränsats till handläggning av frågor om borgerskapets 

egna privilegier. Den allmänna rådstugan blev efter kommunreformen de 

röstberättigades församling.  

 

Magistraten (borgmästare och råd) hade ända sedan medeltiden fungerat som 

stadens styrelse och på grund av sin sammansättning med medlemmar 

hämtade ur borgerskapet alltmer utvecklats till stadens eget organ. Magistraten 

skulle tillvarata stadens och borgerskapets intressen men var samtidigt ett 

kontrollorgan och fungerade dessutom som domstol. Utan magistratens 

godkännande kunde inga gemensamma beslut fattas.  

 

Landshövdingarnas hade ett stort inflytande över besluten. Drätselkammaren 

som i de flesta svenska städer tillkom i samband med kommunreformen fanns i 

Uppsala redan 1816. Den upprättades på initiativ av landshövdingen B.W Fock. 

Drätselkammaren valdes av allmänna rådstugan för två år och hade från början 

åtta ledamöter förutom ordföranden, som var landshövdingen. 

Drätselkammaren skulle svara för stadens finanser och översynen av 

nybyggnationer och reparationer för stadens räkning49.   

 

Magistraten förlorade alltmer av sitt inflytande över stadsförvaltningen till 

drätselkammaren. En orsak till detta var att drätselkammarens vice ordförande 
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1847 gjordes om till ”verkställande ledamot”, som fick arvode och valdes på fem 

år. Hans uppgift var att skaffa sig noggrann kännedom om stadskassans lagliga 

rättigheter och skyldigheter. Han skulle dessutom se till att alla beslut 

”ändamålsenligt och skyndsamt verkställas”. Därmed fick drätselkammaren en 

verkställande direktör med detaljkännedom om staden, som magistraten fick allt 

svårare att rå på. Samtidigt fanns inte några egentliga möjligheter till ett effektivt 

styre så länge stadsstyrelsen var splittrad på en mängd olika organ med delvis 

motstridiga intressen50.           

3.2 Val vid stadsfullmäktige  

 

Nedan redovisas utgången av fyra val till landstingsmän och suppleanter vid 

Uppsala stadsfullmäktige.  

3.2.1 Den 9 juni 1863 

 

Den 9 juni 1863 hölls val av landstingsmän och suppleanter vid Uppsala 

stadsfullmäktige. Detta var det första valet av landstingsmän vid 

stadsfullmäktige.  Med stöd av bestämmelserna för landsting skulle fyra 

landstingsmän väljas för Uppsala stad.  

 

Efter voteringen konstaterade ordförande att professor Ribbing, professor 

Rydin, handlande Schram och boktryckaren Sundvallson blivit utsedda till 

landstingsmän51.   

 

Därefter valdes på samma sätt suppleanter åt de valda landstingsmännen. Efter 

voteringen konstateras att professor Walmstedt, doktor Söderbom, handlande 

Ulander utsedda till suppleanter. För att utse den fjärde suppleanten måste en 

omröstning mellan handlande Gillberg och Majoren Lagerbring genomföras. Vid 

omröstningen utsågs handlanden Gillberg till suppleant med 15 röster mot 1252.   

3.2.2 Den 2 juni 1875 
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Stadsfullmäktige kallade till val av ledamöter för Uppsala läns landsting. En 

anmälan hade framställts om att följande ledamöter skulle avgå. Bankdirektören 

och riddare J.M Schram, professor och riddare H.L Rydin, bankdirektören och 

riddaren W. Wander.  Följande suppleanter skulle också avgå. Överste och 

riddare C.G Lagerbring, professor och riddare L.F Walmstedt samt rådmannen 

och riddare Henschen  

 

Efter den inledande informationen genomfördes val till ersättare med slutna 

sedlar. När voteringen är genomförd konstaterar ordförande att stadsfullmäktige 

utsett bankdirektör Ulander, professor Rydin och bankdirektör Schram till 

ordinarie ledamöter. Till suppleanter utsågs överste Lagerbring och professor 

Walmstedt. För att utse den tredje suppleanten genomfördes omval mellan 

räntmästare Gyllenhaal och fabrikören Widman som vanns av Gyllenhaal53.  

3.2.3 Den 4 juni 1884 

 

Vid tidpunkten för val av ledamöter och suppleanter till Uppsala läns landsting 

upplystes stadsfullmäktige att följande var i tur att avgå. Bland de ordinarie 

ledamöterna generaldirektör A. Almen, akademiadjunkt F.G Afzelius och 

handlande F.O. Törnlund. Samt bland suppleanterna professor J. Hagströmer, 

professor J. Landtmansson samt handlande G.W. Gillberg.  

 

Stadsfullmäktige informerades därefter att det inkommit en skrivelse från 

kungliga statistiska centralbyrån. Enligt skrivelsen uppgick Uppsala stads 

befolkning till 17 682 personer den 21 december 1883. Med stöd på §3 i 

förordningen om landsting från den 21 mars 1862 är Uppsala stad därmed 

berättigad att välja åtta ordinarie ledamöter till landstinget.  

 

Därefter genomfördes val med slutna sedlar av fyra stycken ordinarie ledamöter 

och lika många suppleanter för en tjänstgöringstid på två år. Efter voteringen 

konstateras att handlande Törnlund, akademiadjunkt Afzelius, disponent 

Widman och professor Alin blivit utsedda till ordinarie ledamöter. Vid valet av 

fyra suppleanter kasserades två röstsedlar. Efter voteringen utsågs professor 
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Landtmansson, bibliotekarie Annerstedt, ingenjör Larsson och handlanden 

Åberg till suppleanter.  

 

Valprotokollet skickades genom magistraten till Kungl. befallande i länet. Ett 

utdrag av protokollet skickades till var och en av de utsedda landstingsmännen 

och suppleanterna54.  

3.2.4 Den 1 juni 1886 

 

Stadsfullmäktige tog upp frågan om val av ledamöter och suppleanter för 

Uppsala stad till länets landsting. Följande var i tur att avgå som ledamöter, 

handlande F.O. Törnlund, akademiadjunkt F.G Afzelius, disponent C.J Widman 

och professor O.J Alin. Följande var i tur att avgå som suppleanter, professor J. 

Landtmansson, ingenjör J. Larsson och handlanden C. Åberg     

 

Därefter läste ordförande upp ett intyg från pastorsexpeditionen om att stadens 

kyrkoskrivna folkmängd uppgick till 20 202 personer den 31 december 1885. 

Vilket medförde att Uppsala stad var berättigad att välja nio ledamöter till 

landstinget. Till följd därav utfördes val med slutna sedlar av fem ledamöter och 

fem suppleanter för en tjänstgöring av två år.  

 

Professor Alin, disponent Widman, handlande Törnlund och borgmästare 

Radhe erhöll absolut majoritet vid voteringen och utsågs till ordinarie ledamöter. 

För den femte platsen genomfördes ett omval där Rev. sekreterare von Bahr 

fick 15 röster och professor Landtmansson fick 13 röster. Den femte ordinarie 

ledamoten blev därför Rev. sekreterare von Bahr.  

 

Därefter genomfördes på samma sätt med slutna sedlar val av fem suppleanter. 

Vid valet kasserades tre röstsedlar samt en blank röstsedel. Vid voteringen fick 

ingenjör Larsson, professor Landtmansson, grosshandlare Åberg och docenten 

Blomberg fick absolut majoritet och blev ostridigt utsedda till suppleanter. För 

fyllande av den femte suppleantplatsen genomfördes ett nytt val mellan de två 

nästkommande. Handlande Stadenberg fick då 11 röster och kapten Holmberg 

                                            
54

 Bilaga 3 



  29(48) 

fick 18 röster som alltså utsågs till suppleant. Eftersom professor Landtmansson 

och grosshandlare Åberg erhållit lika många röster genomfördes sedan lottning 

för att få fram turordning mellan dem. Lottningen vanns av professor 

Landtmansson.  

 

Valprotokollet skickades genom magistraten till Kungl. Befallande i länet. Ett 

utdrag av protokollet skickades till var och en av de utsedda landstingsmännen 

och suppleanterna55   

 

3.3 Analys av det kommunala självstyret i Uppsala 

 

3.3.1 Yrkesgrupper bland de valda  

 

Totalt fanns det vid de fyra valen 32 platser till landstingsman, ledamot eller 

suppleant. Jag har delat in kandidaterna i tre grupper baserat på yrken. De tre 

grupperna är professorer, handlande och övriga. Gruppen övriga består av olika 

yrkesgrupper. Bland annat finns militärer, bankdirektörer och en bibliotekarie 

representerade.  

 

På de fyra vältillfällena fick gruppen professorer 28 % av platserna, gruppen 

handlande fick 22 % och gruppen övriga fick 50 % av platserna. Uppsalas 

prägel som universitetsstad blir väldigt tydlig då nästan en tredjedel av de valda 

är professorer vid universitet. Jämfört med Enköping framstår Uppsala som en 

storstad. Samtliga av de valda finns i den kategori Johansson kallar 

storborgare. I Uppsala stadsfullmäktige finns inga gårdsägare, fiskare eller 

hantverkare vilket är vanligt i de mindre städerna.    

 

Ingen av kandidaterna blev valda fler än två gånger. Av de som valdes två 

gånger var de flesta från gruppen professorer.   
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3.3.2 Antalet röstande  

 

Det totala antalet röster vid valet landstingsmän 1863var 100 st. Vid valet 1875 

var det 83 st. 1884 var det 108 st och 1886 var det 125 st. Det är dock svårt att 

veta hur stor andelen av de röstberättigade som röstade vid varje tillfälle. De 

röstlistor som stadsfullmäktige tog fram före voteringar och omröstningar 

redovisas inte i protokollen.  

 

Befolkningen i Uppsala växte snabbt under perioden vilket också visas i 

källmaterialet. Under två år, från den 21 december 1883 till den 31 december 

1885 växte befolkningen med 2 520 personer eller 14 %. Ökningen motsvarar i 

stort Enköpings totala befolkning. Ett resultat av befolkningsökningen var att 

Uppsala blev berättigat till fler landstingsledamöter.     

3.3.3 Medborgare med politiskt inflytande  

 

Perioden för studien ligger före partipolitiken. Vilket gör det svårare att 

identifiera politiska grupperingar. Det går heller inte att identifiera någon 

dominant yrkesgrupp. Det finns en viss trend mot att andelen professorer 

minskar under perioden. Trenden är dock för svag för att några slutsatser ska 

kunna dras. I övrigt är de tre yrkesgrupperna ganska jämt fördelade bland de 

valda.  

 

För att kunna besvara frågeställningen om det finns någon förändring av 

medborgare med politiskt inflytande kommer jag att göra personstudier. Jag 

studerar de personer som fick mest röster i valet till landstingsman. Detta för att 

se om det sker någon förändring i politisk hemvist eller social bakgrund under 

perioden.   

 

Den som fick flest röster under valet den 9 juni 1863 var professor Sigurd 

Ribbing. Ribbing satt i stadsfullmäktige under åren 1863 – 1866 och var 

Uppsalas förste ordförande. Han var också Uppsalas förste riksdagsman i 

andra kammaren. Ribbing ansågs vara konservativ, en okuvlig motståndare till 



  31(48) 

materialism, politisk radikalism och andra moderna villoläror56.  Han var djupt 

troende och hade tidigare varit ledamot i prästeståndet. I riksdagsarbetet 

fortsatte han med sin konservativt kristna inriktning. Där han bland annat 

motarbetar avskaffandet av dödsstraffet. Ribbing fanns med på de ursprungliga 

listorna över kandidater till stadsfullmäktige. Hans namn toppade den 

”demokratiskt- borgerliga” listan. Listan var konservativ och ställdes mot 

professor Olivecronas mer liberala ”akademiskt- aristokratiska” lista57.   

 

Den som fick flest röster under valet den 2 juni 1875 var bankdirektören Carl 

Wilhelm Ulander. Ulander satt i stadsfullmäktige mellan 1863 och 1900. Han var 

vice ordförande i borgerskapets äldste och den förste valde ordförande i 

drätselkammaren. Ulander var aktiv i näringslivet och han var chef för Uplands 

enskilda bank. År 1868 var bolaget Uplands enskilda bank Uppsalas största 

röstägare med 586 röster. Ulander ansågs representera borgarklassen men det 

som främst kännetecknade honom var hans personliga egenskaper58.      

 

Den som fick flest röster vid valet den 4 juni 1884 var handlande Frans Otto 

Törnlund. Törnlund satt i stadsfullmäktige mellan åren 1863 och 1868 och 

mellan 1874 och 1888. Törnlund var aktiv i näringslivet. Han var delägare i flera 

bolag bland annat Upsala Ångqvarns AB. I slutet av perioden benämns 

Törnlund som grosshandlare och han är aktiv i flera verksamheter med social 

inriktning till exempel inom fattigvården59. Törnlund var inte politiskt engagerad i 

någon större omfattning. I de val och motioner han medverkade i beskrivs han 

som borgare. Hans styrka var dock som förgrundsgestalt i Uppsalas affärsliv.       

 

Den som fick flest röster vid valet den 1 juni 1886 var professor Oskar J. Alin. 

Alin satt i stadsfullmäktige mellan 1883 och 1900. Alin var statsvetare och 

riksdagsman, under sitt sista levnadsår var han rektor vid Uppsala universitet. 

Politiskt var han konservativ och intresserad av försvarsfrågor. Alin ansågs 

representera en sorts konservatism som hade djupa rötter vid universitetet. Han 

hade lite förståelse för sociala krav som till exempel utökning av rösträtten. Alin 
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var en ledande person i den nationalistiska anda som rådde under perioden. 

Han var engagerad i frågor runt svensk – norska unionen och han var en 

supporter av fosterländska studentförbundet60.       

 

Frågeställningen om det går att se en förändring av medborgare med politiskt 

inflytande i Uppsala under perioden är inte helt lätt att svara på. De personer 

som fått flest röster tillhör alla stadens elit. Den akademiska delen är väl 

representerad i valen till landstinget. Vilket stämmer med andra kommunala val 

som genomfördes på stadsfullmäktige.  

 

De som fått flest röster verkar samtliga vara starka personligheter. Både 

Ulander och Alin beskrivs som handlingskraftiga män med starka åsikter. 

Röstsystemets utformning där även bolag hade rösträtt känns onekligen lite 

konstigt ur dagens perspektiv. Det ger bankdirektören Ulander en maktposition 

som inte är förenlig med det vi kallar demokrati idag. Kombinationen av 

Ulanders personliga röster och de röster som tillkom hans bolag gör honom till 

en reell maktfaktor i stadens styrelse.   

3.4 Enköping 

 

3.4.1 Enköping under 1800-talets första hälft    

 

Enköping hade kvar sin agrara prägel under större delen av 1800-talet. Den 

agrara revolutionen vilken innebar skiftesreformer, förbättrad jordbruksteknik, 

dagsverkssystemet, statarsystemet samt en ökad inriktning på kapitalistiska 

vinstintressen inom jordbruket fick en stor inverkan på staden. Enköpings 

politiska organisation överensstämmer med övriga svenska landsortsstäder. 

Förändringarna från 1700-talet var små. Enköping var främst ett lokalt centrum 

för sydvästra Uppland. I staden fanns köpmän och hantverkare men de flesta 

levde på jordbruk. Exporten var främst till Stockholm och baserades på 

trädgårdsprodukter som rotfrukter, kryddväxter och grönsaker. De 

självhushållande bönderna inom stadens hank och stör minskade. Enköping 

börjar exportera pepparrot vilket kom att bli stadens viktigaste handelsvara långt 
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in på 1900-talet61. Det fanns ett motstånd från stadsledningen för att ta in 

företag utifrån. De få näringsidkarna i staden var rädda för konkurrens och 

avslog i de flesta fallen ansökningar på nyetableringar. Magistraten, de äldste 

och rådstugan tog inte heller några initiativ för att skapa nya näringar. De som 

startades låg inom ramen för det gamla agrarsamhället och utgjorde ingen bas 

för utveckling. Däremot arbetade stadens styrelse med att förbättra 

kommunikationerna. Man satsade resurser för att förbättra transporterna på 

mälaren. Vilket var viktigt för stadens ekonomi då exporten till stor del gick till 

Stockholm62.  

3.4.2 Befolkningen och kommunalpolitiken  

 

Borgerskapet hade ett betydligt inflytande över den kommunala politiken i 

Enköping. Andelen borgare i staden var hög. Om man studerar den vuxna 

manliga befolkningen i Enköping år 1850 var andelen borgare 23 %. Under 

första halvan av 1800-talet växte dock stadsbefolkningen snabbare än 

borgerskapet. Borgerskapet minskade även i absoluta tal då man inte utdelade 

lika många burskap som tidigare. En orsak till minskningen av burskap är en 

kunglig skrivelse daterad 20 maj, 1813 om att burskap endast skulle tilldelas de 

som bedrev handel, hantverk eller manufakturer. Burskap tilldelades alltså inte 

till jordbrukare vilket var den överlägset största gruppen borgare i Enköping63. 

3.4.3 Sammansättningen av stadens styrande organ 

    

Rådstugan var i början av 1800-talet ett forum för borgerskapet och således 

integrerad i ståndsamhället. De grupper som stod utanför ståndsamhället fick 

allt mer makt då deras skatter och avgifter behövdes för att finansiera den 

offentliga verksamheten. Att enbart sammankalla borgerskapet blev därför mer 

ovanligt. Från 1842 kallades alltid stadsinnevånare utanför borgerskapet till den 

viktigaste rådstugan under året, nämligen valborgsmässorådstugan, där man 

bland annat genomförde val av förtroendemän. Rättigheten att delta i rådstuga 

gällde dock endast dem som ägde fastigheter inom stadens råmärken. I 
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protokollen nämns personer utanför borgerskapet men det är alltid människor i 

statlig, kyrklig eller kommunal tjänst, alltså personer med hög social status64.  

 

För stadsstyrelsen var dock både magistraten och de äldste och senare även 

drätselkammaren viktigare än rådstugan. Den viktigaste personen i magistraten 

var borgmästaren som från 1794 till 1840 hette H.W Carlsson och från 1840 till 

1865 L Kistner. Carlsson spelade en dominerande roll i Enköping under sin tid. 

Kistner erhöll alla röster vid valet 1841, han hade då vikarierat i ett år för 

Carlsson. De sex rådmännen i magistraten var alltid borgare i Enköping som 

valdes av borgerskapet. Gruppen handelsmän var överrepresenterad på 

magistraten, vilket var vanligt i stadsmagistrater65. Rådmansvalen var öppna 

och i röstlängden antecknades hur var och en röstade, en omständighet som 

bör ha gett magistraten stora möjligheter att påverka utgången.  

 

Vid sidan av magistraten utgjorde de äldste ett betydelsefullt organ i Enköping. 

Någon förändring av detta skedde inte förens 1857 då rådstugan, på förslag av 

rådmannen Envall, beslutade att antalet äldste skulle minskas till tolv, av vilka 

fyra skulle vara handlande och åtta hantverkare. Genom minskningen av antalet 

äldste fick man ett smidigare organ. Men det är också ett uttryck för att 

jordbrukarinslaget i borgerskapet hade minskat. Nyordningen innebar en 

maktkoncentration där färre medborgare än tidigare hade inflytande över 

stadsstyrelsen.  

 

Ett organ som blev alltmer betydelsefullt under 1800-talets första hälft var 

drätselkammaren. I takt med att den offentliga verksamheten och stadens 

inkomster och utgifter ökade växte också drätselkammarens inflytande. 

Medlemmarna i denna valdes på tre år. De var fem till antalet och skulle väljas 

jämn fördelat mellan stadens olika delar, eller rotar. Drätselkammaren bestod 

alltid av borgare, i allmänhet handlanden och hantverkare, men även skeppare 

och jordbrukare kunde ingå66.  
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3.5 Val vid Enköpings allmänna  rådstuga  

 

Nedan redovisas utgången från fyra val av landstingsmän och suppleanter vid 

Enköpings allmänna rådstuga. 

3.5.1 Den 10 juni 1863  

 

Magistraten hade kallat stadens röstberättigade innevånare till rådhuset för 

allmän rådstuga. Ärendet var val av en landstingsman och suppleant med stöd 

av förordningen från den 21 mars 1862 angående landsting. Valet genomfördes 

med slutna sedlar. Efter voteringen konstaterades att borgmästare Kistner blivit 

vald till landstingsman för Enköpings stad.  

 

Därefter genomfördes val av suppleant till landstingsmannen som vanns av 

handlande Lemke67.      

3.5.2 Den 28 juni 1875    

 

Efter att två gånger insänt en kungörelse i Enköpings tidning kallade 

magistraten stadens röstberättigade innevånare till rådhuset för allmän 

rådstuga. Två ärenden skulle behandlas, stadens räkenskaper samt val av 

landstingsman och suppleant. Den nuvarande landstingsmannen, borgmästare 

Frick; samt suppleanten, rektor Grafström, skulle avgå.    

 

Efter voteringen förklarades borgmästare Frick vara vald till landstingsman för 

staden. Till suppleant utsågs sedan enhälligt rektor Grafström68.   

3.5.3 Den 16 juni 1884 

 

Magistraten hade kallat stadens röstberättigade innevånare till rådhuset för 

allmän rådstuga. En av punkterna på dagordningen var val av landstingsmän.  

 

Till landstingsman utsågs enhälligt borgmästare M.V. Frick.  
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Därefter genomfördes val av två suppleanter. Grosshandlare Björnvall föreslog 

att valet borde förrättas med slutna sedlar. Varje röstsedel skulle innehålla 

namnet på två personer som den röstande önskade utse till suppleanter. Den 

röstande skulle även markera vem av suppleanterna som skulle väljas för två år 

och vem som skulle väljas för ett år.     

 

Efter voteringen förklarades grosshandlare Björnvall och apotekare Kaijser vara 

suppleanter till landstingsmannen69.  

3.5.4 Den 28 juni 1886  

 

På vanligt sätt hade magistraten kallat stadens röstberättigade innevånare till 

allmän rådstuga. Punkt två på dagordningen var val av landstingsman i 

ledigheten efter borgmästare Frick som var i tur att avgå. Magistraten 

kommenterade att ett någorlunda stort antal röstberättigade hade kommit till 

rådstugan. Efter voteringen tillkännagavs att borgmästare Frick valts till 

landstingsman  

 

Därefter företogs val av en suppleant med slutna sedlar som vanns av 

apotekaren Kaijser70.    

 

3.6 Analys av det kommunala självstyret i Enköping 

 

3.6.1 Grupperingar inom politiken  

 

Stadens politik utgjordes av grupperingar, den storborgerliga och den 

småborgerliga. Den småborgerliga gruppen bestod främst av gårdsägare och 

hantverkare. Den storborgerliga gruppen bestod av mer välbärgade personer 

som ämbetsmän och större företagare.  
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Det totala antalet platser för landstingsmän och suppleanter under de fyra 

valtillfällena var nio stycken. Samtliga valda tillhör den storborgerliga gruppen. 

Av samtliga personer som fått röster under valen finns bara en hantverkare, 

Skomakaren H. Löfdahl. 

 

Enköping var en liten stad med en befolkning under 3000 personer under hela 

perioden. Ekonomin var dessutom inriktad på jordbruk och de flesta av stadens 

borgare va gårdsägare eller hantverkare. De personer som fått röster under 

valen är samtliga från gruppen storborgare.  

3.6.2 Antalet röstande  

 

Det totala antalet röster vid valen till landstingsmän 1863 var 948 st. vid valet 

1875 var det 349 st, vid valet 1884 redovisas inte antalet röster och vid valet 

1886 var det 1066 st. Förmodligen varierade antalet röstande stort mellan 

valen. Den enda indikationen är från valet 1886 då magistarten kommenterat att 

ett någorlunda stort antal röstberättigade kommit till rådstugan 

3.6.3 Personer med politiskt inflytande 

 

Analys av de personer som utsågs till landstingsmän.   

 

Vid valet den 10 juni 1863 utsågs borgmästare Ludvig Reinhold Kistner till 

landstingsman. Kistner var borgmästare i Enköping under åren 1841 till 1865. 

Han valdes enhälligt till borgmästare och hade ett starkt stöd från 

borgerligheten. 1861 drev Kistner frågan om magistratens organisation i den 

allmänna rådstugan. På hans förslag minskades antalet rådmän från sex till tre. 

Dessutom skulle en av dem vara juridiskt utbildad och fungera som 

stadsnotarie. Under sin tid som landstingsman drev Kistner frågan om att 

uppföra ett lasarett i Enköping71.   

 

Vid samtliga val 1875, 1884 och 1886 utsågs borgmästare Magnus Vilhelm 

Frick till landstingsman. Frick var rådman i magistraten innan han vann 
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borgmästarvalet med knapp marginal. Vid sidan om tjänsten som borgmästare 

var han stadsnotarie. Fricks var medlem i fosterländska förbundet och hans 

sympatier i Enköping fanns hos de röstberättigade med många röster, den 

storborgerliga gruppen. Han hade minst anhängare bland hantverkare och 

gårdsägare72. Frick var positiv till investeringar med stadens medel. Bland annat 

var han drivande bakom bygget av stadshotellet.    

 

Enligt Johansson var det en begränsad grupp personer främst 

magistratsledamöter, medlemmar i drätselkammaren och innehavare av 

ordförandeposter som fick de flesta kommunala uppdrag73.     

3.7 Sammanfattande diskussion 

 

Enköpings situation som landsortsstad med vad som idag skulle anses som 

begränsad demokrati bekräftas av studien. Enköping hade under perioden 

högre andel röstberättigade än svenska städer i genomsnitt. Enligt Johansson 

var ca 30% av Enköpings befolkning röstberättigade jämför med ca 20% för 

riksgenomsnittet. I absoluta tal hade Enköping va 750 röstberättigade personer. 

Detta märks dock inte i protokollen från den allmänna rådstugan. Det är en 

mycket begränsad grupp av storborgare som dominerar politiken i staden och 

borgmästarna framstår som givna kandidater för högre poster.  

 

På frågeställningen om det går att spåra olikheter i kommunalt självstyre till 

införandet av stadsfullmäktige är svaret nej. Under perioden var antalet 

röstägande relativt högt i Uppsala, ca 23% av stadens befolkning. 

Valdeltagandet var dock lågt, ca 10%74. Valen fortsatte att vara opolitiska efter 

införandet av stadsfullmäktige. De röstberättigade röstade på personer, inte 

åsikter eller partier.  

 

Studien visar att kommunreformen 1862 inte nödvändigtvis ledde till ökat 

inflytande. Därmed kan beskrivningen av 1860-talets reformer som startpunkten 
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för ökad demokrati ifrågasättas. Under de 25 år som studien täcker finns inga 

bevis för ökat inflytande över den lokala politiken.  

 

Var det då någon skillnad i den demokratiska utvecklingen mellan Enköping och 

Uppsala? Det är tydligt att det politiska landskapet var begränsat i Enköping. 

Någon utveckling går inte att se över huvud taget. Uppsala har med sin stora 

andel akademiker kombinerat med storborgare helt andra förutsättningar. Vid 

en jämförelse mellan Uppsala och Enköping framkommer flera utmärkande 

faktorer. Fram för allt var den politiska situationen mycket mer dynamisk i 

Uppsala. Trots att Uppsala hade många kvalificerade personer blev ingen av 

kandidaterna vald mer än två gånger. Ingen enskild person lyckades utmärka 

sig på det sätt som är tydligt i Enköping. Enköping hade även tydligare 

grupperingar jämfört med Uppsala. Det går att identifiera en storborgerlig och 

en småborgerlig grupp.  

 

Jag anser att studien visar att tidpunkten för ökat inflytande över den lokala 

politiken ligger betydligt senare än 1860-talet. Förmodligen kan man inte se 

några mätbara förändringar förens industrialiseringen och den växande 

ekonomin gett nya förutsättningar för nya grupper i samhället.           

 

3.8 Bilagor 

3.8.1 Bilaga 1. Val vid stadsfullmäktige den 9 juni 1863 

 

Val av landstingsmän    

Professor S. Ribbing   22 röster  

Professor H.L. Rydin   17 röster  

Handlande J.M Schram   14 röster  

Boktryckaren Sundvallson  13 röster  

Doktor O.G. Söderbom   9 röster  

Professor L.F. Walmstedt  6 röster  

Majoren C.G Lagerbring  3 röster  

Snickarmästaren J Rosenson   3 röster  

Rustmästaren Brunnberg  2 röster  
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Handlande C.W Ulander  2 röster  

Skomakaremästaren S.A. Hägg   2 röster  

Adjunkt E.V Nordling   1 röst    

Häradshövdingen E.R. Henschen  1 röst 

Handlande G.W. Gillberg  1 röst 

Handlande J.V. Cedergren  1 röst 

Byggaren Beijnoff   1 röst 

Professor K.G. Olivecrona  1 röst 

Häradshövdingen Östberg  1 röst 

  

Val av suppleanter    

Professor L.F Walmstedt  20 röster  

Doktor O.G Söderbom   16 röster 

Handlande C.W Ulander  14 röster  

Handlande G.W. Gillberg 10 röster  

Majoren C.G Lagerbring  9 röster  

Adjunkt E.V Nordling  8 röster 

Snickarmästaren J Rosenson   8 röster 

Handlande J.V. Cedergren 5 röster 

Rustmästaren Brunnberg 3 röster 

Professor K.G. Olivecrona  2 röster 

Handlande J.P Lundberg  2 röster 

Häradshövdingen Östberg 2 röster 

Boktryckaren Es Edqvist  2 röster 

Häradshövdingen E.R. Henschen 1 röst 

Byggaren Beijnoff  1 röst 

Skomakaremästaren S.A. Hägg   1 röst 75 

 

3.8.2 Bilaga 2. Val vid stadsfullmäktige den 2 juni 1875 

 

Val av landstingsmän    

Bankdirektör C.W Ulander  27 röster  
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Professor H.L Rydin   23 röster  

Bankdirektör J.M Schram 18 röster  

Adjunkt Hammarskjöld  10 röster  

Ärkebiskopen Dr A.N. Sundberg 2 röster     

Handlande F.O. Törnlund  2 röster  

Handlande G.W. Gillberg 1 röst  

 

Val av suppleanter    

Överste C.G Lagerbring  24 röster  

Professor L.F Walmstedt 20 röster  

Räntmästare L.H Gyllenhaal  14 röster  

Fabrikören C.J Widman   6 röster  

Professor O.M. Rabenius  4 röster  

Handlande F.O. Törnlund 3 röster   

Rådmannen Henschen  3 röster  

Bataljonsläkaren Dr. R Schultz  2 röster  

Byggmästaren P.J Pettersson  1 röst 

Handlande J.P Lundberg 1 röst   

Bagarmästare H.J Feith   1 röst  

Professor Friherre J. Alströmer  1 röst 

Adjunkt M.B Richert   1 röst 76 

 

3.8.3 Bilaga 3. val vid stadsfullmäktige den 4 juni 1884 

 

Val av ordinarie ledamöter 

Handlande F.O. Törnlund    24 röster  

Akademiadjunkt F.G Afzelius 23 röster  

Disponent C.J Widman   20 röster  

Professor O.J Alin   15 röster  

Handlande B Littorin   9 röster  

Professor J. Landtmansson  9 röster  

Professor Th.M. Fries   6 röster  
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Häradshövding L.E. Westblad  1 röst 

Ingenjör Z. Larsson   1 röst 

 

Val av suppleanter    

Professor J. Landtmansson  25 röster  

Bibliotekarie C. Annerstedt  23 röster 

Ingenjör Z. Larsson  20 röster  

Handlanden C. Åberg   15 röster  

Bryggaren Berlin   9 röster  

Häradshövding L.E. Westblad 3 röster  

Docenten Dr Bergman  1 röst   

Hovleverantör H.J Feith   1 röst 

Professor J. Hagströmer  1 röst 

Handlande G.W. Gillberg 1 röst 

Handlande A.G. Karell   1 röst 77  

 

3.8.4 Bilaga 4. Val vid stadsfullmäktige den 1 juni 1886 

 

Val av ordinarie ledamöter 

Professor O.J Alin   25 röster  

Disponent C.J Widman  24 röster  

Handlande F.O. Törnlund 22 röster  

Borgmästare S Radhe  20 röster 

Rev. Sekreterare von Bahr  9 röster   

Professor J. Landtmansson 6 röster  

Docenten K.H Blomberg  5 röster  

Ingenjör Z. Larsson  4 röster 

Grosshandlare C. Åberg  3 röster  

Handlande B Littorin  2 röster 

Professor Th.M. Fries  2 röster 

Godsägare P.A. Liljedahl  2 röster 

Bankdirektör C.W Ulander  1 röst  
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Val av suppleanter    

Ingenjör Z. Larsson   23 röster  

Professor J. Landtmansson 22 röster  

Grosshandlare C. Åberg  22 röster  

Docenten K.H Blomberg  17 röster  

Handlande G.F Stadenberg  6 röster  

Kapten F. Holmberg   6 röster  

Häradshövding von Friesendorff 5 röster  

Häradshövding L.E. Westblad 4 röster  

Apotekare Fr Westerdal  4 röster  

Bankdirektör C.W Ulander 3 röster  

Handlande A.G. Karell  2 röster  

Hovleverantör H.J Feith  2 röster  

Bokhandlare C.J Lundström 1 röst  

Fabrikören Fr. Lindström  1 röst  

Handlande J.P Lundberg  1 röst  

Professor C.G Lundkvist  1 röst 78 

 

3.8.5 Bilaga 5. Val vid allmän rådstuga den 10 juni 1863  

 

Val av landstingsman 

Borgmästare L.R. Kistner  418 röster  

Rektor C.F. Lindgren   259 röster  

Handlande I.F. Lemke   206 röster  

Apotekare H. Holmberg   37 röster  

Rådmannen H. Sundquist  17 röster  

Provinsialläkaren A.W. Stiegler  11 röster  

 

Val av suppleant    

Handlande I.F Lemke   432 röster   

Rektor C.F. Lindgren  185 röster  

                                            
78

 Protokoll från stadsfullmäktige, 1 juni 1886 



  44(48) 

Handlande J.G. Lagerström  72 röster  

Handlande C.E. Bergman  34 röster  

Apotekare H. Holmberg   28 röster  

Skomakare H. Löfdahl  28 röster  

Handlande C.P Bohlin   16 röster  

Handlande C.J Malmberg  12 röster 79      

 

3.8.6 Bilaga 6. Val vid allmän rådstuga den 28 juni 1875    

 

Val av landstingsman 

Borgmästare M.V. Frick   206 röster  

Rektor C.A. Grafström   143 röster 80   

 

3.8.7 Bilaga 7. Val vid allmän rådstuga den 16 juni 1884 

 

Val av suppleanter    

Grosshandlare J.J. Björnvall 818 röster  

Apotekare A. Kaijser   518 röster  

Bankdirektör A. Östlund   279 röster  

Handlande A. Jansson   220 röster  

Rådmannen A. Löfgren   178 röster 81  

 

3.8.8 Bilaga 8. Val vid allmän rådstuga den 28 juni 1886  

 

Val av landstingsman 

Borgmästare M.V. Frick   776 röster  

Handlande A. Jansson   291 röster  

Rådmannen A Östlund   99 röster  

 

Val av suppleant    
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Apotekare A. Kaijser   550 röster  

Fabrikör A. Löfgren   163 röster  

Rådman A. Östlund   75 röster 82    
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