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1 Inledning

Slutet av 1800-talet och början på 1900-talet var en tid av omvälvningar i det svenska samhället. 

Perioden präglades i hög utsträckning av de framväxande folkrörelserna, frikyrkan, 

nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen.

Paul Petter Waldenströms (1838-1917) verksamhet under denna tid berörde i högsta grad 

dessa tre folkrörelser. Främst frikyrkan men också i stor utsträckning nykterhetsrörelsen då dessa 

två rörelser ofta hade nära kopplingar till varandra, men också på grund av Waldenströms 

personliga ställningstagande i nykterhetsfrågan.

Som opinionsbildare och riksdagsman behövde han också förhålla sig till arbetarrörelsen i 

vissa frågor eller vid vissa samtida händelser, som till exempel Sundsvallsstrejken 1879.

Att Waldenström påverkat samhällsdebatten, inklusive arbetarrörelsen och också ledande 

socialister syns inte minst i ett uttalande av Tage Erlander (1901-1985) 1978.

”Waldenströms försoningslära fick en avgörande betydelse för det demokratiska genombrottet i Sverige. Han 
slängde ut en svår dogmatisk lärofråga till folket och lät gemene man ta ställning själv om hur man skulle 
förstå försoningen. Nu gällde inte längre vad kyrkoherden och bekännelseskrifterna påstod. Läs själva i Bibeln, 
får ni se! Kunde man nu själv bestämma om de himmelska tingen, var man givetvis kompetent att besluta i 
kommunala angelägenheter om skolor och kyrkbyggen och även om politiska riksfrågor!” 
(Dahlén & Lindgärde 2004:43)

Waldenströms ofta unika, alltid personliga, sätt att hantera frågor av skiftande art lockar till 

närmare studier. Då jag fascineras av både arbetarrörelsen som företeelse och Waldenström som 

person har jag tagit mig an denna uppgift med spänning. 

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka Paul Peter Waldenströms förhållande till och inställning 

till den framväxande arbetarrörelsen under åren 1862 -1917. En bakgrund till denna fråga är 

uppfattningen att Waldenström rört sig från en i politisk mening radikalt liberal och arbetarvänlig 

hållning i början av sin gärning, mot en mer konservativ och kritisk hållning närmare slutet av sitt 

aktiva liv (Tomson 1945:15). Med detta ska också förhållningssättet och relationen till 

arbetarrörelsen ha förändrats. Jag vill undersöka om detta är en riktig tolkning av Waldenströms 

politiska engagemang.

För att undersöka detta ställde jag följande frågor till mitt material i de olika avsnitten;

1. Vad säger Waldenströms beskrivningar av bruksmiljö, fabriker och arbetare om hans 

politiska och sociala perspektiv? (Kapitel 3)

2. Hur speglar Waldenströms agerande under och runt strejken hans inställning till 
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arbetarrörelsen? (Kapitel 4)

3. Vilka ställningstaganden gör Waldenström i det som företrädesvis är arbetarrörelsens frågor 

och vilket är hans förhållande till Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP)? (Kapitel 5)

Genom dessa tre frågor rör jag mig kronologiskt från publikationen av Brukspatron Adamsson 1862 

via sundsvallsstrejken 1879 till riksdagsmannaperioden som tar sin början 1884. Perioderna är inte 

strikt avgränsade utan överlappar varandra.

1.2 Tidigare forskning

Både  Waldenström och arbetarrörelsen har varit föremål för tidigare forskning. Avhandlingar på 

olika akademisk nivå och mer populärhistoriska verk finns.

Runt arbetarrörelsen finns inte minst litteratur som behandlar SAP och LO, men också viss 

redovisning av relationen statskyrka-arbetarrörelse. Denna information kan därför i stor 

utsträckning menas vara endera allmänkunskap på grund av dess framträdande betydelse i svensk 

historia, eller annars lätt tillgänglig för gemene man.

Relationen arbetarrörelse-frikyrka berörs i betydligt färre publikationer och de jag i detta 

arbete huvudsakligen begagnat mig av är dessa: 

Tage Larssons Väckelsen och Sundsvallsstrejken 1879. Larsson skildrar i sin skrift 

Sundsvallsstrejken, den första större arbetskonflikten i Sverige och väckelsens folks inblandning i 

och reaktion på denna händelse. Han tar i sin skrift upp material som inte belysts tidigare, som till 

exempel protokoll från häradsrätt och hovrätt och också sådant som inte granskats ur detta 

perspektiv tidigare, som polisförhörsprotokoll och diverse otryckt material. Ett av de mest frekvent 

förekommande namnen i detta sammanhang är Waldenström. Både när det gäller hans personliga 

handlande och uttalanden i samband med strejken, men också som influens för de som deltog i 

strejken.

Lydia Svärd går grundligt igenom frikyrkofolkets engagemang i andra kammaren under en 

tidsperiod, som ungefär motsvarar den period av Waldenströms verksamhet som jag vill undersöka, 

i sin avhandling med titeln Väckelserörelsernas folk i andra kammaren 1867-1911 – Frikyrkliga 

och lågkyrkliga insatser i svensk politik. Avhandlingen behandlar den övergripande situationen för 

de frikyrkliga riksdagsmännen i andra kammaren och fokuserar främst på religionsfrihetsfrågorna 

och nykterhetsfrågorna. Dessa frågor var också de som stod högst på agendan för de frikyrkliga då 

de direkt påverkade deras verksamhet och den närliggande nykterhetsfrågan. Den tredje 

folkrörelsens, arbetarrörelsens, huvudfrågor sorteras in under rubriken ”Allmänna politiska frågor” i 

Svärds avhandling. Detta speglar troligen att intresset för frågorna var svalt i denna grupp av 

riksdagsmän, men visar också att frågorna trots allt dryftades i någon mån.
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Forskningen och författandet runt Waldenström behandlar främst hans religiösa verksamhet. 

Hans teologiska ställningstaganden och hans sociala engagemang hade ändå en del i hans liv och 

berörs därför också i en del litteratur.

Jacob Grundströms P. Waldenström och samhällsfrågorna är en kort skrift som utgavs till 

hundraårsminnet av Waldenströms födelse av Södra Norrlands predikantförbund. Häftet är mer en 

sammanställning av dokumentation och anekdoter som berör just det som titeln låter påskina. I 

begreppet ”samhällsfrågor” ryms också det som författaren väljer att kalla arbetarfrågan. En del av 

häftets påståenden är svåra att verifiera och kan ibland dementeras av annat källmaterial. Att jag 

ändå väljer att ta med häftat i denna uppräkning beror på att den många gånger lett mig vidare till 

artiklar och uttalanden i olika frågor som jag annars inte funnit.

Ragnar Tomsons båda böcker En politisk vilde i 25 riksdagar och Den radikale 

Waldenström behandlar Waldenströms politiska engagemang i större detalj och därför får också 

hans inställning till och kontakter med arbetarrörelsen större utrymme, även om också Tomson 

väljer att fokusera på det som var Waldenströms politiska huvudområden; nykterhetsfrågan och 

relationen mellan kyrka och stat.

När det gäller avsnittet om Brukspatron Adamsson så är Harry Lindströms avhandling I  

livsfrågornas spänningsfält, om P Waldenströms Brukspatron Adamsson – populär folkbok och 

allegorisk roman den mest tongivande i tolkningen av boken. Avhandlingen behandlar hela 

romanen, men tar också fasta på de olika redaktionerna och den rådande samhällsstrukturen, som 

kom att ändras genom bland annat den framväxande borgarklassen, med brukspatronerna som 

exempel på företrädare för denna nya samhällsklass.

William Bredbergs avhandling P. P. Waldenströms verksamhet till 1878 omfattar förvisso 

inte den senare delen av Waldenströms verksamma liv, men slutar sin beskrivning av hans liv strax 

innan den för arbetarrörelsen så viktiga Sundsvallsstrejken 1879. Den ger ändå en god uppfattning 

om de bakomliggande förutsättningar och faktorer som kom att speglas i Waldenströms handlingar 

och ställningstaganden.

1.3 Disposition

Efter detta inledande kapitel följer en historisk beskrivning av tiden som berörs av uppsatsen. De tre 

följande kapitlen behandlar i tur och ordning Arbetarmiljön i Brukspatron Adamsson, 

Sundsvallsstrejken och Waldenströms riksdagsmannaskap. Uppsatsens sista kapitel är en analys där 

slutsatserna presenteras.
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1.4 Metod och teori

Bredberg föreslår i sin avhandling att Waldenströms offentligt verksamma tid kan sägas ha börjat 

1862 med Brukspatron Adamssons publicering i Stadsmissionären (Bredberg 1948:55) och att han 

sedan var aktiv fram till sin död 1917.

Denna avgränsade tid innehåller också många avgörande händelser i det svenska samhället, 

inte minst med tanke på arbetarrörelsens framväxt och med den dess växande betydelse och 

inflytande. Waldenström som person var tongivande främst inom sitt samfund, men också i 

samhällsdebatten under samma tid. Ibland tillsammans med, ibland parallellt med och ibland i 

opposition med den rådande samhällsordningen och de rådande politiska strömningarna.

Waldenströms verksamhet och samhällets utveckling är således orsaken till den avgränsning 

jag gjort när det gäller tid.

För att kunna analysera Waldenströms politiska åsikter har jag valt att använda begreppen 

”Konservativ” och ”Liberal” och mitt användande av dessa begrepp utgår från beskrivningarna av 

dessa ord i den med Waldenström samtida 0ordisk familjebok från år 1912.

”Konservativ” beskrivs som någon som är ”böjd för att bevara” och inom politiken någon 

som ”yrkar upprätthållandet af det bestående i statsinrättningar, lagar eller sedvänjor” (Nordisk 

familjebok:konservativ)

”Liberal” beskrivs i det privata som ”fördomsfrihet, storsinthet och frikostighet”. I det 

politiska livet menas någon som ”bekämpar previlegieväsendet” och ”ifrade för näringsfrihet” 

(Nordisk familjebok:Liberal)

1.5 Material 

Materialet som ligger till grund för uppsatsen har varit tillgängligt genom personliga samlingar, 

bibliotek och riksarkivet.

Till kapitel 3 har huvudsakligen tre olika upplagor av romanen Brukspatron Adamsson 

använts för att kunna göra en jämförande läsning av de för ämnet avgörande passagerna. Harry 

Lindströms avhandling har också använts i detta kapitel liksom en del övriga skrifter av 

Waldenström.

Till kapitel 4 har Tage Larssons avhandling varit tongivande tillsammans med artiklar från 

Göteborgs weckoblad. Tomsons skrift Den radikale Waldenström har kompletterat Larssons 

avhandling, i synnerhet då det gäller en hänvisning till den resolution som togs vid 

Missionsförbundets första konferens. Denna resolution har inte låtit sig finnas i arkiven tillsammans 

med det övriga materialet från konferensen. Också i detta kapitel har övriga skrifter från 

Waldenström varit behjälpliga, främst hans brev.
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Det material som ligger till grund för kapitel 5 har främst varit de arkiverade motioner som 

skrivits av Waldenström och av Hjalmar Branting (1860-1925), samt Lydia Svärds avhandling.

2 Bakgrund – Historisk kontext

Tiden 1862-1917 var en händelserik tid då de stora svenska folkrörelserna tog form. Dess tre största 

svenska representanter grundades under denna tid: SMF bildades 1878, IOGT bildades 1879 och 

SAP bildades 1889. (Carlsson 1968:84, 166, 161.)

Ståndsriksdagen från 1400-talet avskaffades och tvåkammarriksdagen infördes 1867, vilket 

utvidgade rösträtten i Sverige, även om den fortfarande var begränsad av bland annat kön, inkomst 

och förmögenhet. 1909 utvidgades rösträtten igen. Bland annat slopades kravet på en viss inkomst 

eller förmögenhet. (Carlsson 1968:212ff.)

Det var också just under denna tid som de lägre samhällsklasserna på allvar började kräva en 

del av makten från överheten. Inom frikyrkan genom att själva läsa och tolka bibeln, en rättighet 

som varit prästerskapets. Inom nykterhetsrörelsen såg man spriten som en förbannelse som trälband 

människan, medan till exempel en del arbetsgivare gärna betalade ut löner i sprit. Inom 

arbetarrörelsen genom att på ett tydligt sätt vilja ge makt som tidigare tillhört brukspatroner och 

fabrikörer till arbetarna.

Frikyrkan, och kyrkan över huvud taget, hade under denna tidsperiod en kritiskt hållning till 

arbetarrörelsen. Till en början eftersom man i enlighet med den lutherska traditionen lade tyngd vid 

att all överhet är given av Gud och därför inte kunde ifrågasättas. 

Därför uppstod ganska snart en spänning mellan arbetarrörelsen och frikyrkan. En 

tilltagande socialism och därmed ett avståndstagande från religionen tog form i arbetarrörelsen och 

detta ökade avståndet och kritiken.  Man menade att religionen var ett kontrollmedel för de besuttna 

klasserna, klasser som inte sällan hade medlemmar eller sympatisörer i frikyrkan.

I nykterhetsfrågan kunde Arbetarrörelsen och frikyrkan finna en gemensam sak, 

gemensamma krav, om än av olika orsaker. Frikyrkan för att alkoholismen förde människan bort 

från frälsningen och arbetarrörelsen för att alkoholen var ett sätt för överheten att kontrollera 

arbetarna.

Flera stora strejker ägde också rum under perioden i fråga; Sundsvallsstrejken 1879, 

storstrejken 1902 och storstrejken 1909. Perioden avslutas med det som kommit att kallas den 

Svenska revolutionen, det vill säga hunger- och militärdemonstrationerna 1917. (Carlsson 

1968:158ff.)
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2.1 Den framväxande arbetarrörelsen

Arbetarrörelsen är en samlande benämning på de strävanden som har sin sociala bas i 

arbetarklassen och som har som mål att förbättra arbetarnas ekonomiska, sociala, kulturella och 

politiska ställning. Den tog sin början som motreaktion till industrialiseringen som i Sverige 

inleddes under första hälften av 1800-talet. Från mitten av 1800-talet då oorganiserade 

hungerupplopp började organiseras av arbetarna till att bli strejker på lokal nivå.

Sundsvallsstrejken 1879 var den största arbetskonflikten under 1800-talet och kan sägas vara 

startskottet för en framväxande, mer organiserad, arbetarrörelse i Sverige. Under Sundsvallsstrejken 

fanns inga ”arbetarorganisationer” på plats utan strejken var spontan, man hade inte ens planerat så 

att det fanns något att livnära sig på under strejken utan arbetarna började omgående försöka låna 

medel till sitt uppehälle. (Carlsson 1968:160.) 

Den svenska, organsiserade, arbetarrörelsen är huvudsakligen 

socialistisk, eller socialdemokratisk och brukar räkna sin början med 

skräddarmästare August Palm, som återkom till Sverige 1881 efter att ha 

utvisats från Tyskland på grund av sin politiska verksamhet. Den 6 

november samma år höll han sitt första anförande i Sverige med titeln 

”Vad vilja socialdemokraterna?” (Carlsson 1962:161.)

Palm reste runt i Sverige och agiterade för grundandet av 

fackklubbar och för socialdemokratin och år 1886 organiserade han det 

första socialdemokratiska demonstrationståget i Sverige, vilket samlade över 15.000 människor. 

1889 var han med och bildade Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti och ledde tillsammans med 

sex anda förtroendemän detsamma. Ingen partiledare utsågs, men Hjalmar Branting kom snart att 

bli partiets  talesman, främst för att han var redaktör för Social-

Demokraten, partiets tidning. (Carlsson 1962:162f.)

Under perioden i fråga valdes först Hjalmar Branting in i riksdagen, 

på en liberal lista år 1897. 1914 fick partiet 76 av 380 platser i andra 

kammaren och 1917 blev SAP största partiet i riksdagen och samma år bröt 

sig en kommunistisk grupp ut ur SAP och bildade det som idag är 

Vänsterpartiet. (Carlsson 1962:164.)

Fackföreningsrörelsen har en något längre historia än den politiskt 

organiserade arbetarrörelsen och anses börja med att typograferna i Stockholm 1847 och deras 

skilda föreningar gick samman i ett gemensamt förbund 1886 som utökades med målare, 

skogsarbetare, träarbetare och metallarbetare 1888. Först 1898 grundades den andra stora aktören i 

svensk arbetarrörelse, Landsorganisationen, LO. (Carlsson 1962:159f.)
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Storstrejkerna 1902 och 1909 organiserades av LO och 1910 bröt sig Sveriges andra 

fackorganisation, SAC Syndikalisterna, ut ur LO.

2.2 Tvåkammarsystemet

1867 infördes ett tvåkammarsystem i riksdagen i Sverige, vilket avslutade ståndsriksdagens epok 

som varat från 1400-talet.

De två kamrarnas främsta skillnad var valförfarandet, då första kammarens ledamöter valdes 

indirekt medan andra kammarens ledamöter valdes i direkta personval i enmansvalkretsar.

För att kunna väljas till första kammaren krävdes 35 års ålder samt en fastighet värderad till 

minst 80.000 riksdaler eller en årsinkomst på minst 4000 riksdaler.

För rösträtt och valbarhet till andra kammaren var kraven lägre; 21 års ålder samt en 

fastighet taxerad till 6000 riksdaler eller en inkomst på minst 800 riksdaler. Detta innebar att bara 

runt 5% av befolkningen hade rösträtt och var valbara. Antalet ledamöter i andra kammaren skiftade 

mellan 190 till 230 under perioden.

Kraven för valbarhet och rösträtt till andra kammaren reviderades 1909 då kraven på 

förmögenhet och inkomst togs bort, och man brukar räkna med att Sverige haft allmän rösträtt för 

män sedan dess. (Bengtsson, Schück & Stjernquist 1985:211f.)

Riksdagsmännen i andra kammaren valdes i så kallade enmansvalkretsar, vilket innebar att 

varje valkrets utsåg en egen riksdagsman, som var tvungen att vara bosatt i valkretsen. Waldenström 

till exempel var Gävles riksdagsman.

Riksdagsmännens lojalitet mot sina väljare var inget uttalat och det var vanligt att de inte 

accepterade den ”offentliga kandidaturen”, alltså att de skulle redovisa sina ståndpunkter i de 

politiska frågorna. Möjligheten att bli vald även utan partitillhörighet var alltså stor med detta 

system, då man röstade på person snarare än åsikter eller partitillhörighet. Som motvikt till detta 
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skapade tvåkammarriksdagen också möjlighet för en partibildning som tidigare inte varit möjligt, 

vilket kunde ge väljarna en fingervisning om var deras kandidater stod i olika frågor. (Bengtsson, 

Schück & Stjernquist 1985:218f.)

2.3 P P Waldenström: En biografisk skiss

Paul Petter Waldenström föddes 20 juli 1838 i Luleå och dog den 14 juli 1917 i sitt hem i 

missionsskolan på Lidingö.

Hans högre utbildning inleddes år 1855 i Uppsala. 1863 promoverades han till filosofie 

doktor och 1864 prästvigdes han. Han kom dock aldrig att arbeta som präst, utan ägnade sitt 

yrkesverksamma liv åt läraryrket. 1864 blev han läroverksadjunkt i Växjö och senare samma år 

lektor vid Umeå läroverk där han undervisade i kristendom, grekiska och hebreiska och tio år senare 

i Gävle där han undervisade i samma ämnen.

1904 pensionerades han från sin lektorstjänst i Gävle, och blev 

först ordförande och sedan missionsföreståndare i Svenska 

Missionsförbundet. Han var en tid också föreståndare för dess 

missionsskola på Lidingö.

Förutom sin gärning som lärare och framstående teolog var han 

också riksdagsman mellan åren 1884 och 1905 då han tillhörde andra 

kammaren. 1868 och 1905 var han också ombud vid kyrkomötena.

Teologiskt är Waldenström främst känd för att han aktualiserade och stred för den subjektiva 

försoningsläran.

”På sommaren 1870 inträffade en händelse, som blev av mycket stor betydelse för både mig 
själv och för hela den andliga ställningen i Sverige. Jag satt en dag – det var tidigt på hösten – i 
stadsträdgården i Umeå och samtalade med tvenne unga prästmän. Den ene hette Hellman, den 
andre Genberg. Vi hade ett bibelsamtal. En av de två prästerna sade därvid: ”tänk huru gott att 
Gud är försonad i Kristus!”. Utan att tänka därpå svarade jag: ”Var står det skrivet?”. Frågan 
förbluffade oss alla tre. Och vi skrattade åt ett så dumt infall. Vi visste ju att det stod överallt i 
bibeln. Till bevis därpå skulle vi strax citera bibelspråk, som handlade därom. Vi anförde det ena 
och sökte efter det andra, men det var omöjligt att få reda på något. Då tänkte jag: ”Är det likväl 
möjligt, att detta, som utgör själva evangelii kärna och grund, icke står någonstädes i bibeln?”. 
Saken blev för mig i högsta grad allvarlig. Jag började leta av alla krafter.” (Waldenström 
1928:269.)

Detta sökande fick till resultat att Waldenström formulerade en försoningslära. Denna 

försoningslära lade han 1872 ut i tidskriften Pietisten, som han tagit över redaktörskapet för efter 

C.O. Rosenius år 1868.  Denna utläggning ledde omedelbart till en ”försoningsstrid” som kom att 

påverka hela den svenska kristenheten.
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Denna försoningsstrid, tillsammans med frågorna om hur en församling skulle vara 

uppbyggd och frågan om ämbete och nattvard, kom så småningom att leda till att Svenska 

Missionsförbundet bildades.

Många vill tillskriva Waldenström ”hedern” att ha bildat Svenska Missionsförbundet, men 

även om Waldenström var den drivande ideologien och teologen i de svenska evangelikala kretsarna 

vid den tiden, så var han ändå tveksam till ett nytt samfund och deltog inte personligen i det möte i 

Betelkapellet den 2 augusti 1878 då Svenska Missionsförbundet bildades. Närvarande vid mötet var 

däremot E J Ekman (1842-1915) och C J Nyvall (1829-1904) som kom att bli tongivande under den 

första tiden.

Waldenström jordfästes under stora högtidligheter den 20 juli 1917 av sin forna kollega 

rektor Mosesson, som förrättade den första “lekmannajordfästningen” i Sverige.

3 Arbetarmiljön i Brukspatron Adamsson

En av Waldeströms mest inflytelserika texter var boken Brukspatron Adamsson. Boken hade en lång 

tillkomsttid med sina många upplagor och redaktioner. Därför vill jag undersöka vad Waldenströms 

beskrivningar av bruksmiljö, fabriker och arbetare, kan förmedla om hans syn på politiska och 

sociala perspektiv.

Waldenström skrev år 1862 en predikan över psalm 89, en predikan han skulle hålla vid en 

hälsokälla i Sundsvall. Denna predikan skulle han senare skriva ner som en artikel till tidningen 

Stadsmissionären, men, som han själv skriver: 

”Under skrivandet växte [predikan] alltjämt. Min penna gick nästan automatiskt utan någon plan. 
Personer döko upp och namn, som jag aldrig hade tänkt på förut, runno fram i just det ögonblick, 
då de kommo på pappret. Många gånger undrade jag, vad som skulle bliva av detta och huru det 
skulle sluta. Så fortgick skrivandet i tre dagar, och berättelsen gick genom 8 nr i 
Stadsmissionären.” (Waldenström 1928:170.)

Predikan kom alltså att utvecklas till en följetong av berättelser som publicerades i 

tidskriften Stadsmissionären, nummer 40 till 47 under 1862. Dessa berättelser skulle komma att 

sammanställas till boken Bruksapatron Adamsson eller var bor du? som utkom första gången 1863. 

I detta arbete utgår jag från den elfte upplagan av denna bok då den är den senaste och lättast 

tillgängliga upplagan och då den också tar tillvara den språkliga revision som gjordes i den tionde 

upplagan från 1962 (Lindström 1997:62).

Den självklara invändningen mot att använda ett verk som Brukspatron Adamsson för att 

analysera författarens förhållande till arbetarrörelsen är att bokens syfte inte hade med frågan att 
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göra. Boken i sig själv var ett inlägg i debatten om den fria nåden och att i den argumentationen 

söka svar på helt andra frågor görs inte med självklarhet. 

Jag menar ändå att författarens beskrivande av bruksmiljön, fabriksstaden och arbetaren ger 

goda indikationer på hur denne beskriver fenomenen som sådana. På samma sätt som man till 

exempel kan utläsa C. S. Lewis syn på krig i hans böcker om Narnia, trots att böckerna inte är en 

inlaga i just den debatten, eller för den delen analysera Paulus kvinnosyn utifrån de brev han skrev i 

ett helt annat syfte.

3.1 Brukspatronen som tidsfenomen

Brukspatronen som samhällsklass var en relativt ny företeelse då brukspatronerna gick utanför det 

vid den tiden rådande ståndssamhället. Brukspatronerna kunde inte placeras in i de stånd som fanns 

tillgängliga då de varken kunde ses som bönder, borgare, präster eller adel. De skapade sig istället 

ett stort inflytande genom sina ekonomiska tillgångar till stora delar oberoende av dessa stånd. En 

sådan maktfaktor som befann sig utanför det traditionella ståndssamhället kunde inte ignoreras och 

kom att spela en betydande roll i ståndsriksdagens avskaffande. (Lindström 1997:119.)

3.2 Beskrivning av bruksmiljön

I närheten av en stor stad, vid namn Världen, låg ett vidsträckt och väl ansett gods eller lantställe, 
vilket för sin utomordentliga skönhet var allmänt känt av den, som bodde i trakten däromkring, 
ja till och med på flera mils avstånd. Godset hette Arbetsamhet och hörde egentligen till staden 
samt lydde under dess styrelse, ehuru det låg utanför densamma. Det ansågs av alla såsom en 
mycket inbringande och vinstdrivande egendom. Ty förutom att det hade vidsträckta jordägor 
med allt, vad därtill hörde, såsom ladugård m. m. d. så ökades dess inkomster betydligt därav, att 
där låg ett stort järnbruk, som införskaffade ägaren många fördelar och en ansenlig vinst. Det var 
dessutom rikt på byggnader, planteringar, och annat sådant, som plägar så mycket bidraga till att 
förhöja naturens skönhet. Vid järnbruket tillverkades goda gärningar av många slag. Somliga 
elaka människor påstodo, att brukets fabrikat var av dåligt material. Men alla voro ense därom, 
att de alltid hade ett vackert utseende, som genast föll i ögonen. Vanligen försågos de också med 
tydliga etiketter. Ungefär mitt igenom godsets ägor flöt en vacker å, benämnd Självfromhet, som 
försåg dess invånare och boskap med vatten, dels vattnade dess stora sädesfält, vilka också gåvo 
en ovanlig avkastning. Viktigast var dock denna å för järnbruket. Ty å ena sidan drevos brukets 
hjul av dess vatten, som på ett ställe genom uppdämning bildade ett vattenfall, å andra sidan 
fördes på densamma all såväl jordens som brukets alster ner till staden och kringliggande trakter. 
Den rann upp på ett berg som hette Själviskhet, samt flöt även genom de bättre kvarteren i staden 
Världen. Utefter densamma voro på Arbetsamhets ägor anlagda små lustparker, som förskaffade 
människorna en angenäm vila och vederkvickelse. Där voro också anbragta präktiga badplatser, 
som flitigt besöktes. Man ansåg åns vatten särdeles uppfriskande och hälsosamt. Det var på ytan 
mycket klart, men hade oren och grumlig botten. Detta gjorde dock ingenting, ty på badställena 
hade man lagt hyvlade bräder över gyttjan, så att de badande aldrig kände botten. (Waldenström 
2003:11 f.)

Under industrialiseringens första tid var tillgången till ett vattendrag avgörande för var man kunde 

anlägga ett bruk. Helt i enlighet med hur Waldenström beskriver ån Självfromhet och dess betydelse 

för järnbruket vid godset Arbetsamhet. Inte förrän i slutet av 1800-talet blev det möjligt, och 

därmed allt vanligare, att ”transportera” el längre sträckor, vilket betydde att brukens och 
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fabrikernas geografiska placering kunde bestämmas av annat än tillgången till vattenkraft.

I Brukspatron Adamsson ligger dock denna utveckling 

flera år in i framtiden. Förändringen har inte varit stor 

under bokens första fyra utgåvor, men inför 

utgivningarna 1907 och 1916 såg bruksmiljöerna, i 

synnerhet järnbruken, annorlunda ut. Trots att möjlighet 

har funnits till redaktion av författaren har han alltså valt 

att inte anpassa boken efter detta faktum. Den mest 

trovärdiga förklaringen till detta anser jag vara att brukets beskrivning inte har någon direkt 

betydelse för bokens ärende. Men det kan också bero på att Waldenström av ideologiska skäl tillät 

sig leva i föreställningen av en idealiserad bild av bruksmiljöerna i Sverige.

Övriga detaljer att lägga märke till är att egendomen beskrivs som ”mycket inbringande och 

vinstdrivande” och om järnbruket sägs att det ”införskaffade ägaren många fördelar och en ansenlig 

vinst”. Att det på något sätt skulle vara någon annan än ”ägaren” som egendomen och bruket 

förväntas ge fördelar nämns inte. Frågan om den samhälleliga nyttan lyser med sin frånvaro. Sådana 

detaljer kan förvisso inte förväntas av en bok som främst har ett teologiskt ärende, men i andra 

passager antyds att den rikedom som kom Adamsson till del genom egendomen också förväntades 

komma ”människorna” till del. 

”Utefter densamma voro på Arbetsamhets ägor anlagda små lustparker, som förskaffade 

människorna en angenäm vila och 

vederkvickelse. Där voro också anbragta 

präktiga badplatser, som flitigt besöktes.” visar 

på detta. Adamssons rikedom ledde till att han 

höjde standarden på sin egendom, vilket kom 

”människorna” till del. Ett slags ”trickle-

down” argumentation alltså. Huruvida 

arbetarna på bruket ska räknas in i begreppet 

”människorna” framgår inte, men man kan 

med fog anta detta, då Adamsson framställs som ett gott exempel i dessa frågor.

Att man också i formuleringar som tex ”Rikt på byggnader, planteringar, och annat sådant, 

som plägar så mycket bidraga till att förhöja naturens skönhet.” anar ett romantiserande av den nya 

tidens industriella framfart. Byggnader och annat ger ett hopp om ett rikare och bättre liv genom de 

ingrepp människorna gör i naturen och betraktas därför som saker som förhöjer naturens skönhet.

Beskrivningen av bruket är i alla högsta grad romantiserad och om beskrivningen skrivits ur 
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en arbetares perspektiv, snarare än ur Adamssons, så hade den med stor sannolikhet sett annorlunda 

ut. Att Waldenström väljer att skriva boken ur just en brukspatrons perspektiv menar jag har två 

orsaker.

Den första är att han hade liten eller ingen erfarenhet av bruksmiljöer ur ett 

arbetarperspektiv. Förklaringen till det menar jag är hans egen klasstillhörighet. Som son till en 

provinsialläkare och senare som läroverksadjunkt och lektor tillhörde han den samhällsklass som 

stod på god fot med både den traditionella överklassen och också den framväxande, borgerliga, 

medel- och överklassen. Hans egna memoarer visar med all önskvärd tydlighet att han framlevde 

åtminstone delar av sitt tidiga liv i detta sällskap och hans riksdagsmannaskap visar att han också 

senare tillhörde den begränsade del av befolkningen som hade de ekonomiska tillgångar som 

krävdes för att vara valbar. (Lindström 1997:121.)

Den andra är att han gjort ett ideologiskt ställningstagande, grundat i Luthers lära om 

kallelsen. Inte med nödvändighet genom boken i sig själv, men ändå ett ställningstagande som syns 

i hur han beskriver bruksmiljön som utan tvivel mest gynnsam för ägaren, Adamsson. Detta var helt 

i sin ordning då den världsligt sett bättre lotten följde med brukspatronens kallelse. Att protestera 

mot den ordningen skulle i grunden vara att protestera mot Guds ordning.

Denna analys placerar Waldenström i den i samtiden framväxande liberala strömningen även 

om vissa konservativa drag också finns. Till de konservativa dragen hör tanken på att överheten är 

till för att lydas och till det liberala att denna överhet också har ett moraliskt ansvar gentemot de den 

har under sig. 

3.3 Beskrivning av fabriksstaden Egenrättfärdighet

Egenrättfärdighet var en till utseendet utmärkt vacker och välbelägen stad. Den låg ett långt 
stycke från Evangelium, några mil på andra sidan om Blodsälven. Visserligen var staden något 
trång och omgiven av fasta murar, men den hade raka och jämna samt breda gator och var i 
allmänhet mycket välbyggd med stora och ståtliga hus. Invånarna sågo ovanligt raska, friska och 
starka ut samt voro otroligt verksamma och skickliga arbetare. Staden var nämligen en 
fabriksstad, och varhelst man gick, hörde man överallt maskinernas buller. Vem helst man mötte, 
hade nästan intet annat att tala om än huru man måste arbeta och vara flitig. Invånarna höllo även 
regelmässig sammankomster, där de gemensamt överlade om fabriksväsendets ändamålsenliga 
ordnande och uppdrivande till största möjliga höjd, såväl vad gäller fabriksalstrens mängd som 
deras beskaffenhet. Dessa sammankomster höllos i en stor sal som hette ”Tig med Kristus”. 
Ordförande därvid var stadens borgmästare och högste styresman, en reslig samt genom sitt sätt 
att vara och sin frikostighet särdeles tilldragande man, vid namn Lön. Allmänt älskad av sina 
medborgare, visste han att på ett förundransvärt sätt hålla alla deras krafter i rörelse, samt var 
själv själen i allt deras arbete. Man påstod också med full säkerhet, att om icke han hade varit en 
så väldig pådrivare, så hade staden längesedan gått under och allt fabriksarbete upphört. Men nu 
hade den honom att tacka för sitt bestånd och sin blomstring. En kraftig medhjälpare härvid hade 
borgmästaren i sin ämbetsbroder, en rådman vid namn Lagpredikare, vilken hade uppdraget, dels 
att gå invånarna tillhanda med råd och upplysningar, dels att hava överinseende över allt deras 
arbete. Och såsom ett exempel på denna rådmans kloka och visa förfarande må anföras följande 
händelse. (Waldenström 2003:198 f.)
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Också i denna beskrivning skiner tidsandans beundran för det nya igenom. Staden är välbelägen och 

vacker, två ord som man i vår tid sällan hör användas om fabriksstäder, men som hör samman med 

det ökande välstånd och den nya värld som växte fram. 

Om bruksmiljöer var tidstypiska, de hade ändå funnits sedan den första hälften av 1800-

talet, så var framväxande fabriksstäder fortfarande en ny företeelse. Den svenska industriella 

revolutionen tog sin början först under sista halvan av 1800-talet med de norrländska sågverken, 

och som berörts ovan så tog fabriksstädernas framväxt, med en geografiskt koncentrerad 

produktion, fart först under 1800-talets absoluta slut. 

Författaren beskriver arbetarna som ”raska, friska och starka” och föreställer sig också att de 

samlades till sammankomster där de gemensamt beslutade om arbete och produktion. Denna 

beskrivning stämmer inte alltid med nödvändighet med den verklighet som rådde vid fabriker och 

bruk vid denna tid, då sjukdomar var vanliga och arbetarnas inflytande över sina liv, och i all 

synnerhet över sina arbetsförhållanden, var obefintligt.

Det som beskrivs av Waldenström påminner snarare om en socialistisk utopi än en 

beskrivning av de vanligast förekommande förhållandena. Att påstå att Waldenströms mening och 

tro var att detta var de verkliga förhållandena på fabrikerna, vore att förringa hans 

verklighetsförankring. Dessa förhållanden, i synnerhet arbetarnas medbestämmande, var inte ens 

idealiserade av den tidens fabrikörer. Socialismens genombrott i Sverige låg också långt in i 

framtiden vid bokens författande och de arbetskonflikter som fanns handlade inte om inflytande 

över produktionen, utan om lönesättning eller arbetsvillkor.

Det är lockande att tillskriva Waldenström banbrytande politiska teorier i och med detta, 

men snarare står orsaken att finna i hans studier av filosofi. Dessa beskrivningar skulle kunna vara 

en anpassning av det som Platon beskriver i Staten. Det är också svårt att avgöra huruvida 

Waldenström upplever just detaljen om medbestämmande i fabrikerna som något positivt eller 

negativt. Kanske kan man, om kopplingen till Platon är riktig, snarare anta att också denna detalj är 

kopplad till kritiken mot egenrättfärdigheten och, i den, det mänskliga förnuftets upphöjelse i den 

klassiska filosofin.

Att begreppet och personen Lön beskrivs med ordet ”frikostighet” är snarare mer 

symptomatiskt för hur samtiden såg på förhållandet arbetsgivare-löntagare. Att betala ut lön ses i 

och med denna association som något generöst och gott. Arbetarna däremot drivs av en 

underförstådd girighet då Lön är älskad av dem och är själen i deras arbete.

Att kärleken till och drivkraften i lönen, eller den personliga vinsten, skulle vara så stor att 

ett samhälle byggt kring produktion helt skulle gå under utan denna drivkraft är på ett mycket 

träffsäkert sätt en god beskrivning av samtliga tillgängliga ekonomiska system, men bortser från de 
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system där ideologi spelar en avgörande roll.

3.4 Arbetaren mellan Lön och Evangelium

Strax utanför den ena stadsporten, som hette Trötthet, låg en vacker park, vilken benämndes 
Vila. Där fanns bland annat en ovanligt täck källa som kallades Dygdens lov, men egentligen 
hette Självberömmelse. Här plägade invånarna understundom uppfriska sig samt hämta krafter 
till förnyade ansträngningar. Dock får man bekänna till mångas berömmelse, att de sällan 
besökte detta ställe. Bland de redligaste ansågs det till och med för ett dåligt tecken, eller 
åtminstone för ett tecken till svaghet, att ofta eller uppenbart söka denna vederkvickelse. Deras 
kärlek till borgmästaren Lön, vilken de kallade ”stadens hopp”, var så stark att de högst sällan 
behövde någon rast. […] På en gräsmatta vid den ovan omtalade källan låg en dag en 
fabriksarbetare ganska matt till kropp och själ. Han funderade just på flyttning, ty han kände det 
tungt att dagen i ända vara nästan som en slav. Nu överlade han med sig själv, antingen han 
skulle flytta till Evangelium eller till Lösaktighet. Tillbaka till Världen ville han ej. Försänkt i 
dessa funderingar väcktes han upp av ett piskslag. Han vänder sig om och ser vid sin sida 
Lagpredikare.

”Vad gör du här så länge?”
”Jag ämnar flytta till Evangelium.”
”Har du då förgätit vår gode borgmästare?”
”Nej, men jag orkar icke mer vara här.”
”Du vill då försaka den nåd och ynnest, som du hittills ägt hos Justus Allsvåldig, och 

ådraga dig hans grymma vrede.”
”Men är det då säkert, att man förlorar den?”
”Ja du vet väl (för att nu icke tala om Justus Allsvåldigs uttryckliga bud), huru de som 

från Evangelium kommit hit, varit glada, att de fått ögonen öppna över det bedrägeri, vari de förr 
varit fångna. Du vet huru de berättat, att det ej duger att leva där och beständigt lita på en nåd, 
som de kalla fri, medan de själva långt ifrån att bliva bättre, såsom de borde, tvärt om med varje 
dag bliva allt värre och sämre?”

Fabriksarbetaren var övertygad. Med en djup suck återvände han till staden. 
(Waldenström 2003:200 f.)

Här lyfts återigen arbetarnas kärlek till Lön fram. Kärleken är så stark att arbetarna inte behöver, 

eller vill ha, någon rast. Detta, tillsammans med dessas underförstådda girighet, förmedlar en i 

sammanhanget negativ bild av ”arbetaren”. Detta kan förklaras genom att arbetaren och dennes 

situation helt kan vara en analogi för en gärningslära som författaren vill ta avstånd från. 

Waldenströms egen klasstillhörighet och uppväxt gör att också andra förklaringar kan sökas. 

Författaren hade ingen erfarenhet av brist på livets nödtorft. I sina memoarer beskrivs episoder då 

han och hans bröder levt i tider av sparsamhet, men aldrig någon brist. Därför kan man i denna 

beskrivning se en brist på empati för den som sätter arbetet och införskaffandet av det dagliga 

brödet främst.

Waldenströms texter i allmänhet, och kanske denna i synnerhet, verkar driva ståndpunkten 

att materiella strävanden är av ondo. Att arbetaren som strävar efter lön gör ett felaktigt val, då 

denne hellre borde flytta till Evangelium. 

Mazlows behovstrappa presenterades inte förrän flera årtionden efter författarens död, men 

kan tjäna som förklaringsmodell. Waldenström hade från en tidig ålder fått de grundläggande 

behoven tillgodosedda och kunnat ägna sig åt de högre målen. Därför kunde han också se en ensidig 
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strävan efter att uppfylla de lägre behoven som girighet eller gärningslära. Han kunde helt enkelt ta 

avstånd från materiella strävanden eftersom han personligen inte berörts av frågan. Huruvida detta 

är  ett medvetet ställningstagande eller inte är svårt att säga.

Detta syns också i att han låter arbetaren fundera över om han ska flytta till Evangelium eller 

Lösaktighet. Att spendera sin inkomst och tid på annat än evangeliet kunde för Waldenström tolkas 

som ett medvetet val av det mindre goda, lösaktighet, medan det för en arbetare utanför novellens 

form var fråga om att välja mellan svält och mat snarare än mellan evangelium och lösaktighet.

Detta behöver då sättas i kontrast till den andra beskrivning av arbetaren som träder fram i 

detta stycke. En till kropp och själ utarbetad människa. En människa som beskrivs som en slav. En 

människa som piskas av plikter och arbete. Lindström skriver att detta är en ”förstående och 

medkännande beskrivning” (Lindström 1997:148). Arbetaren har alltså ingen avundsvärd situation 

enligt Waldenström, men är dock inte slav under fabrikören, marknaden eller kapitalet, utan under 

sin längtan efter Lön.

3.5 Förhållanden mellan samhällsklasserna

Lindström inleder i sin avhandling kapitel 10 ”Rika och fattiga” med en redogörelse för tidens 

sociala ”klassning”. I den placeras storföretagare främst i grupp Ia) och i den gruppen står titeln 

brukspatron främst. I grupp Ib) placeras bland andra akademiker. I de lägsta grupperna Va) och Vb) 

placeras arbetare inom industri och stadsnäring och ”hjälpkvinnor” och torpare.

Waldenström tillskriver brukspatronen 

titeln filosofie doktor som ett tecken på att 

Adamsson var mycket bildad. Detta 

placerar honom på ett tydligt sätt bland de 

främsta i samhället både genom sin 

ekonomiska titel och sin akademiska dito. 

1863 promoverades Waldenström själv till 

just filosofie doktor vilket placerar också 

honom i denna grupp.

Waldenström promoverades alltså 

samma år som Brukspatron Adamsson gavs 

ut som bok första gången, men boken visar trots det att också en filosofie doktor kan gå vilse i 

andliga ting. Waldenström undantar alltså inte sig själv från detta, utan låter betydligt mindre 

bildade karaktärer, som tillhör de lägsta sociala grupperna, visa den lärde doktorn vägen. Ur ett 

klassperspektiv visar detta på en villighet att bryta de traditionella gränserna. Åtminstone när det 
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gäller andliga ting. Dessa klassöverskridande tankar förs inte med nödvändighet över till frågor om 

ekonomisk och social rättvisa.

Lindström menar att Waldenströms egen omvändelse ledde till en brytning med den adlige 

landshövdingen Skjöldebrandt och också med hans egen far. Han påpekar också att Waldenströms 

första missionsfält var bland de fattiga i Kalmar (Lindström 1997:148).

Vad däremot Lindström inte nämner är att brytningen med landshövdingen inte hade med 

dennes sociala ställning att göra, utan snarare var en konsekvens av Waldenströms nyväckta tro. På 

samma sätt försonas han med sin far utan att denne gjort avkall på sin sociala ställning. Denna 

försoning kunde ske därför att Waldenström förklarat sin tro och sin kärlek till fadern och har alltså 

inte med några sociala ställningstaganden till förmån för de fattiga att göra. (Waldenström 1928:91-

95 och 1928:172.)

3.6 Bokens redaktioner

Brukspatron Adamsson eller var bor du? har utkommit i 11 upplagor och inför den fjärde och femte 

upplagan, 1874 och 1891 ändrades boken ”på ett betydelsefullt sätt” (Lindström 1997:61) som ett 

resultat av Waldenströms utläggningar och förändrade gudsbild i och med försoningsstriden.

Jag har i detta arbete undersökt andra upplagan, där ordalydelsen är densamma som i första, 

fjärde upplagan från 1874 samt elfte upplagan som så när på en språklig bearbetning har samma 

innehåll som femte upplagan. Detta för att undersöka om någon förändring skett inte bara i frågor 

som rör försoningen utan också i de avsnitt jag här valt att analysera.

Inga förändringar har gjorts i dessa avsnitt och man kan därför anta att Waldenström inte 

heller förändrat sin syn nämnvärt i dessa frågor.

3.7 Andra skrifter

En översiktlig läsning av ett flertal av Waldenströms skrifter har visat att frågan om arbetarrörelsen 

eller de frågor som traditionellt kallats arbetarfrågor, inte upptagit någon större del av hans 

författarskap. Det som ändå funnits pekar på att ämnet snarare ses som en fråga om kallelse och hur 

den levs ut på ett riktigt sätt snarare än en fråga om politik och ideologi. I detta avseende är 

Waldenström i allt avgörande att betrakta som lutheran.

I sin andaktsbok ”För hemmets andaktsstunder” berör han frågan om arbete i just denna 

bemärkelse i följande citat: ”Är du arbetare så var flitig, trogen, punktlig och noggrann i ditt 

arbete!” (Waldenström 1927:410) och ”Och när du sedan gör ditt arbete, det må vara huru ringa som 

helst, om det intet annat är än att skura golvet eller sopa ladugården, när du gör det med trohet och 

flit, såsom du gjorde det åt Herren, då gör du det också till hans förhärligande” (Waldenström 
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1927:428).

I den bok som kom skrevs som lärobok till Svenska Missionsförbundets missionsskola, 

Biblisk troslära, som skulle sammanfatta alla de viktiga trossatserna i den kristna tron berörs inte 

ämnet kallelse och således inte heller den kristnes lott i arbetslivet vilket pekar på vilken vikt 

Waldenström lade, eller snarare inte lade, vid ämnet i sitt författarskap.

3.8 Sammanfattande slutsatser

Går det då att säga något om Waldenströms syn på politiska och sociala frågor utifrån vad han 

skriver i Brukspatron Adamsson?

Boken är inte avsedd som en inlaga i den politiska debatten men jag menar att vissa 

slutsatser ändå kan dras utifrån det Waldenström skriver. Waldenström ger inte någonstans uttryck 

för att de sociala orättvisor som beskrivs i hans egen bok skulle vara ett problem. Att vissa är fattiga 

och andra rika hör till tingens ordning och ses som en del av vars och ens kallelse, vilken enligt 

honom inte kan kritiseras eller motarbetas. 

Detta skulle kunna beskrivas som konservativt i dagens samhälle, men i samtiden var inte 

ens de radikala krafterna, som till exempel vid storstrejken i Sundsvall, intresserade av att förändra 

samhällordningen, utan främst av att förbättra levnadsvillkoren för de sämst ställda.

Vad som snarare verkar placera Waldenström i den samtida liberala fåran i de sociala 

frågorna är att den besuttne förväntas vara god och givmild i tacksamhet för sitt lättare kall. 

Adamsson, som framställs som god, om än andligt fattig, visar på just dessa kvalitéer.

Att Waldenström kan ses som liberal snarare än konservativ kan ses i dessa utvalda avsnitt, 

men också i bokens helhet. Den liberala tanken om alla människors jämlikhet syns mest i det 

faktum att Adamsson som brukspatron och filosofie doktor blir tillrättavisad av de som står under 

honom på den sociala stegen. Inte minst torpargumman, som med tidens mått befinner sig i den 

lägsta socialklassen, bryter mot de konservativa normerna och går tillrätta med den som är bättre än 

henne på ett rättframt sätt.

4 Sundsvallstrejken

Sundsvallsstrejken 1879 beskrivs i litteraturen som den första stora arbetarkonflikten i Sverige och 

den markerar i historieskrivningen startskottet för arbetarrörelsen i landet. 

Vid denna avgörande händelse fanns flera olika kristna individer och sammanslutningar 

representerade på olika sätt. Också Waldenström kom att indirekt, genom kolportörer som anslutit 

sig till hans försoningslära, och direkt genom sitt eget agerande, beröras av och beröra strejken. 

Waldenströms uttalanden om och relationer till individer direkt inblandade i denna fråga kan 

19 



därför belysa frågeställningen om hur Waldenströms agerande under och runt strejken speglar hans 

inställning till arbetarrörelsen.

4.1 Bakgrund

1879 rådde en ekonomisk lågkonjunktur i Sverige och detta drabbade träindustrin hårt. Träindustrin 

stod för ca 40% av den svenska exporten och var geografiskt koncentrerad till Norrlandskusten. 

Bara runt Sundsvall fanns över 20 ångdrivna 

sågverk.

När lågkonjunkturen kom minskade vinsterna 

för träpatronerna, de företagare som ägde 

sågverken och de andra bruk som var knutna till 

skogsindustrin. Lönerna för sågverksarbetarna 

sänktes därför i flera steg och på våren 1879 kom 

en ytterligare sänkning på mellan 15 och 20% 

och detta trots att träpatronerna beviljats ett 

stödlån på tre miljoner kronor för att upprätthålla produktionen och återställa 1878 års löner. En stor 

och påkostad fest hölls dock för patronerna i och runt Sundsvall för att fira att stödlånet beviljats.

Detta ledde till att arbetarna vid ”Heffners sågverk” 

inledde en strejk den 26 maj 1879. Strejken spred sig snabbt till 

de andra bruken och som mest deltog ca 5000 arbetare. (Larsson 

1972:33.)

Arbetarna uppmanades att återgå till arbetet men när de 

vägrade lyda kallade landshövding Curry Treffenberg in militär. 

Han lät omringa arbetarnas läger utanför Sundsvall och lät 

arrestera och förhöra en stor mängd av de strejkande. Under 

belägringen av arbetarnas läger ska han under vapenhot ha läst 

lagen för de omringade för att få dem övertygade om att strejken 

var olaglig. (Carlsson 1962:160.)

4.2 Väckelsefolket i strejken

De väckelsekristna fick i strejkens efterspel bära en stor del av skulden för densamma. Att det till 

största delen är en efterkonstruktion syns av att landshövding Treffenberg ingenstans i de 

anteckningar han förde under strejkens gång placerar skulden hos väckelsefolket. Inte heller i den 

första utförliga rapporten, från den 3 juni, nämns någon annan orsak till strejken än ekonomiska. 
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(Larsson 1972:38.)

Att placera skulden hos väckelsefolket tycks till största delen varit 

brukspatronernas taktik för att visa på en annan orsak till strejken än 

lönesänkningen. Pressen anammade också denna förklaring och 

propagerade för den både under strejkens slutskede och under tiden för 

förhören. (Larsson 1972:34.)

De strejkande arbetarna hade också ett behov att finna skyldiga 

och accepterade till stor del denna lösning. De menade att predikanternas 

löner hade kommit att bli både lägre och mer oregelbundna på grund av 

arbetarnas belägenhet med sänkta löner och att dessa därför haft motiv att 

uppvigla till strejk. (Larsson 1972:39)

Till största delen klarade sig baptisterna och EFS anhängare 

undan kritik. Baptistpastorn Ullmark i Svartvik förnekade all kännedom om strejken innan den 

brutit ut och fördömde den också. Denna förklaring kunde godtas då baptisterna inte haft 

framstående representanter vid strejken. (Larsson 1972:40ff och 1972:64.)

Däremot hade brödraföreningarna, som anslöt sig till Waldenströms lära om försoningen, 

framstående medlemmar i strejkens ledning, nämligen Isak Boström och Anders Backström. Att de i 

grunden skulle ha anstiftat strejken motsägs av det faktum att ingen av dem åtalades för något annat 

än hemfridsbrott. (Larsson 1972:41.)

Förutom Boström och Backström så fanns en kolportör vid namn Peder Talaksen i trakten. 

Han var en norrman som arbetat som kolportör för EFS, men som skilts från sitt uppdrag då han 

anammat Waldenströms försoningslära. Han blev under strejken den som ledde andaktsstunderna i 

det av brödraföreningens kapell som fanns i strejkarnas läger då han bodde i detsamma. (Larsson 

1972:57.) Talaksen själv hävdade att han aldrig talade offentligt om strejken och avrådde i 

personliga samtal arbetare från att delta, då han ansåg att strejken var syndig. (Larsson 1972:58.)

Bland de mer framträdande i strejken fanns också waldenströmmarna kolportör Taansberg 

och plankbärare Gabriel Larsson. (Larsson 1972:65.)

Brödraföreningarna, eller waldenströmmarna som de också kallades, sågs som subversiva 

element i samhället, de förnekade ju åtminstone delar av överhögheten med sin betoning av det 

allmänna prästadömet. Dessutom satte de sig upp mot den av Gud givna ordningen i den statliga 

Svenska Kyrkan. Disponenten Nordberg vid Vindskärs varv skriver att ”anspråksfulla och 

påstridiga åsikter om rättigheter, på samma gång som ringaktning av skyldigheter hade i hög grad 

bidragit att väcka den uppretade sinnesstämning som funnit ett uttryck genom strejken”. (Larsson 

1972:44.)
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Tage Larsson menar i sin avhandling att 

Boström och Backström hamnat i sina 

framskjutna positioner bland de strejkande av en 

tillfällighet. De hade helt enkelt förts fram av 

sina vänner bland arbetarna att föra deras talan, 

utan att de uttryckligen drivit eller försvarat 

strejken. Boström ska ändå ha drivit frågan om 

löneökningar i samtal med Treffenberg den 28 

och 29 maj, men förespråkat kapitulation den 30e. Larsson menar också att kolportörerna Taansberg 

och Talaksen var de andliga talare som oftast figurerade i arbetarnas läger, men också att de hade en 

avvisande hållning till strejken som sådan. (Larsson 1972:66ff.)

Larsson skriver ”Den viktigaste samtida skildringen av Sundsvallsstrejken har till författare 

den mångsidigt verksamme Ernst Johan Beckman, son till biskop A. F. Beckman.” (Larsson 

1972:102). Denne Beckman befriar i sina skrifter baptisterna från ansvar för strejken, då de i dess 

tidigaste skede tydligt tog avstånd från den. Däremot framför han kritik mot brödraföreningarnas 

folk, dvs waldenströmmarna som, menar Beckman, visar ringaktning mot auktoritet. Inte bara mot 

kyrkliga auktoriteter utan ”lagföraktet är … långt djupare grundat. Det springer ur själva deras 

religiösa åskådning.” (Larsson 1972:109.)

Kort sagt anklagas Waldenströms teologi för antinomism i detta sammanhang, vilket också 

varit fallet vid publikationen av Brukspatron Adamsson. (Lindström 1997:198ff.)

Det uppror mot denna världens ordning som Beckman tycker sig se hos Waldenström och 

hans anhängare kan finna sin förklaring i att ”omsorgen om och förkärleken för de små i samhället 

förts fram före strejken på vissa håll inom väckelsen. Sålunda hänvisas till ett par artiklar i 

Göteborg Weckoblad med denna tendens. I Wermlands Allehanda påpekades vid strejkens utbrott 

att arbetarnas krav på högre lön var berättigade.” (Larsson 1972:112f.)

De väckelsekristnas deltagande i strejken kan alltså inte förnekas. Inte heller kan man säga 

att de haft en tillbakadragen position, i synnerhet inte de ovan namngivna medlemmarna i 

brödraföreningen. Att desamma skulle ha anstiftat strejken, eller ens vetat om att en strejk 

planerades, kan inte anses som bevisat, eller ens troligt.

Kanske kan Boströms förhandling med Treffenberg ha präglats av de nämnda artiklarna och 

omtanken om ”de små i samhället”, men han visar med sin snara reträtt från förhandlingarna att 

detta inte var en central del av den kristendomstolkning han anslöt sig till. 
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4.3 Waldenströms agerande i samband med strejken

Waldenström kom under strejken att bli ett namn som användes flitigt, men faktiskt främst av 

strejkens motståndare som beskyllde Waldenström för att predika antinomism och förakt för lag och 

ordning. De flesta källor verkar vara överens om att Waldenström inte var i Sundsvall under själva 

strejken men en Josef Wickman menar att han faktiskt var där och att han talade över orden ”Att 

vara gudlig och låta sig nöja är vinning nog”. Denna uppgift finns endast hos Wickman och Tomson 

menar att den ”återstår att bevisa” (Tomson 1945:44). Däremot var Waldenström enligt egen utsago 

i både Söderhamn och Gävle när strejker utbröt där och han tog del i debatten under och efter 

Sundsvallsstrejken.

Att han tydligt tar avstånd från strejkerna framträder med all önskvärd tydlighet i de inlägg 

han gör i debatten, inte minst i den berättelse som publicerades i  Göteborgs weckoblad den 6 

november 1879 och som redovisas nedan. 

Waldenström ställde sig också bakom den kritik som riktades mot strejken och de strejkande 

från Nykterhetsföreningarnas centralstyrelse i Sundsvall och Svenska Missionsförbundets första 

generalkonferens 1879. Han var dock inte närvarande i mötet då uttalandet om strejken beslutades i 

konferensen. Om denna frånvaro, som förklarades med överansträngning, var ett ställningstagande i 

sig självt kan inget säkert sägas, men Tomson menar att Waldenström inte kan ha haft ”allvarliga 

betänkligheter” mot resolutionen, även om den enligt Tomson inte heller stämde full ut med hans 

egna uppfattningar. (Larsson 1972:158 och 1972:163 samt Tomson 1945:43.)

Vid samma årsmöte debatterades också förhållandet mellan de världsliga samhällsklasserna 

inom den kristna församlingen. Waldenström kritiserade vid SMFs första årsmöte församlingarna 

för att inom sig hysa klassindelning. Särskilt riktade han kritik mot ”de mera bildade” i 

församlingarna och han sade att ”Nu hotade sällskapslivet att undantränga församlingslivet. De rike 

umgingos med sina likar, de mera bildade med sina, och sålunda försummades det goda inflytande 

de eljest kunde hava på de sämre lottade, och däremot väcktes ovilja och missnöje.” (Tomson 

1945:39). Det fanns en tendens menade han att favorisera de mer välbeställda också inom 

församlingarna.

Han kommenterade också Treffenbergs handlande under strejken med följande ord ”För min 

del tror jag icke, att den strejken stillades på rätta sättet, huru mycket än landshövding Treffenbergs 

åtgärder blivit prisade. Strejken övervanns genom militärmakt och hunger. Därefter kalasades och 

dracks så att det väckte anstöt över hela landet. Men så mycket kan man nu se att – icke vart elden 

släckt. Sågverksägarna hava nyligen måst begära, att militär måtte ditbefordras, emedan 

sinnesstämningen bland arbetarna intet gott bådar. Den som lever får se, om icke vederbörande snart 

få ångra att de icke visade arbetarna mer tillmötesgående än de gjorde.” (Larsson 1972:157f.) 
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Ord som dessa, tillsammans med en ovilja att demonisera arbetarna, som till exempel när 

han skriver ”Jag är alldeles icke viss, att de som nu högljutt klandra arbetaren skulle, om de vore i 

hans kläder, själva bete sig bättre än han nu gör.” (Larsson 1972:157) tolkades som att han, och 

därmed hans anhängare, accepterade strejkerna, även om de senare friades från beskyllningarna att 

ha anstiftat dem.

I efterspelet, som kom att vara under många år, sände Waldenström ett brev till kyrkoherde 

C A Bergman i Vinslöv där han själv skrev en sammanfattning av den dåvarande situationen: 

”Då jag för några år sedan angående de stora norrl. strejkerna i Göteb.Wbl yttrade, att icke all 

skuld får kastas på den fattige arbetaren, att icke alla hans klagomål äro oberättigade, så hade jag 

nära nog blivit uppäten. Mina slutord: 'Den som lever får se' uppfordrade biskop Landgren att på 

det förfärligaste sätt kasta sig över mig såsom en pöbeluppviglare o.s.v. Men min tro är att trots 

allt, vad man i känslan av sin närvarande makt, hånler åt arbetarens berättigade anspråk på bättre 

levnadsvillkor och bättre samhällsställning, nalkas dock med stora steg en förfärlig hämndens 

dag. Att en social revolution förestår över hela vår världsdel, det tycks alla nu känna, och högst 

märkvärdigt är det yttrande därom, som förekommer i Kungl. Maj:ts bönedagsplakat för 1882. 

Det har väl farbror läst? Men hvad göres för att undanröja orsakerna? Man utvecklar tvertom 

orsakerna och gör hvad man kan, för att förebygga följderna. Tänk hvad dårskap! Men hvad 

hjelper att man ropar därom? Blindheten ser ut, som berodde den på en Guds dom. Under tiden 

växer oron, klasshatet, pauperismen, lyxen, materialismen o. s. v. Samt sida vid sida med detta 

äfven presternas arbete att qväfva och undertrycka det andliga lif, som skulle utgöra bästa 

botemedelet mot tidens röta.” (Waldenström 1938:273f)

Kyrkligheten var alltså till stora delar enad emot strejken, såväl svenskkyrkliga som frikyrkliga, 

medan Waldenström försökte finna en väg där han fördömde strejken utan att för den delen fria 

arbetsgivarna eller fördöma arbetarna.

4.4 Waldenström i Göteborgs weckoblad om ”Sundsvallsstrejken och 
Läsarne”

Kännetecknande för Waldenströms hållning menar jag är den utläggning av sina förehavanden som 

publicerades i Göteborgs Weckoblad den 6 november 1879 och Hemlandsvännen 13 november 

samma år. Utläggningen återfinns i en artikel med rubriken ”Sundsvallstrejken och Läsarne” och 

relaterar således också till denna strejk, även om Waldenströms personliga erfarenheter kommer 

från den strejk som bröt ut i Söderhamn tredjedag pingst, 3 juni, 1879 då han befann sig i staden 

efter att ha predikat där annandag pingst. 

Han beskriver i sin utläggning dels sitt eget handlande och dels de allmänna iaktagelser han 

gjort i frågan om arbetarens och arbetsgivarens relationer. 
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Genomgående fördömer Waldenström strejk som ett verktyg att användas av en kristen. Han 

predikar tydligt ett ”förnöjsamhetens evangelium”.

Med oro skyndade jag derför i sällskap med en bekant ut till den plats, der de strejkande voro 
samlade samt gaf mig rätt in i hopen för att tala med de kristna. Jag läste Joh. 14 för dem och 
framhöll, huru det tillkom dem att under alla förhållanden vara stilla och bida efter Herrens hjelp 
samt heldre samlas till gemensam bön än deltaga i de ogudaktigas tillställningar för att tilltvinga 
sig högre aflöning. […] alla de brädgårdsarbetare samt sågverksarbetare, som bekände tron på 
Kristus, skulle samlas för enskildt samtal på den mindre salen i bönehuset. De infunno sig i stort 
antal och samtalet pågick mycket länge. Jag försökte förmå dem att lofva att återgå till arbetet 
följande morgon (Göteborgs weckoblad den 6 november 1879.)

Det som främst skiljer Waldenströms framläggning av saken från de gängse är att han låter 

arbetarna framföra sin sak. Han redogör också för dessa tankar om strejkrätt och solidaritet med 

arbetarklassen. (Larsson 1972:156.)

De ansågo sig vara orätt behandlade; under vintern hade de så godt som ingen förtjenst haft; 
derför hade de måst skuldsätta sig för sitt uppehälle; med våren hade de väntat större förtjenst för 
att dels kunna betala sina vinterskulder dels aflägga något för kommande vinter, men alla dessa 
deras förhoppningar voro nu omintetgjorda, och de ansågo det för en pligt mot sig sjelfva och 
sina familjer att försöka bereda sig högre inkomst genom att nu ned- lägga arbetet. Röster höjdes 
ock, som förklarade, att om de än för egen del kunde återtaga arbetet, så ansågo de det för orätt 
att sålunda förråda arbetarens sak; arbeta- rens ställning — såväl den troendes som den icke 
troendes — vore olidlig, och de ansågo det icke vara emot Gud och samvetet, att. då de inga 
våldsamheter företogo, genom arbetsinställelse gemensamt med den öfriga ar- betarekåren 
uppträda för att åstadkomma en förbättring (Göteborgs weckoblad den 6 november 1879.)

Waldenström väljer också, trots att han tydligt tar avstånd från strejken, att lyfta upp att den 

har sina förklaringar. 

Om arbetsgifvaren, när han känner, att han har arbetaren i sitt våld, visar honom förakt samt 
behandlar honom öfvermodigt och hjertlöst, så må han ej undra, att arbetaren, när han tror sig 
hafva arbetsgifvaren i sitt våld, försöker, hvad han kan, för att förbättra sin ställning. När 
arbetsgifvarena sammanträda och gemensamt utan samråd med arbetarena, besluta om 
arbetslönens minskning, hvad är det annat än en strejk? Och om då arbetarena till svar 
sammangadda sig och förklara: "för det priset kunna vi ej arbeta," hvem kan väl så mycket undra 
derpå? Der ömsesidigt förtroende och inbördes aktning saknas, der begge parterna endast hafva 
för afsigt att draga största möjliga vinst af hvarandra och arbetsgifvaren föregår med exemplet, 
der må man icke finna det så besynnerligt, att arbetaren följer efter. Den tilltagande 
folkbildningen har väl i sin mån bidragit dertill, att arbetaren börjat känna sig vara nägot mer än 
ett redskap, att han börjat känna sig vara Menniska, men det är icke så alldeles visst, att 
arbetsgifvarens sätt att betrakta honom höjt sig i samma riktning, och det kan väl förklara en del 
af de konflikter, som då och då uppstå mellan den ene och den andre. (Göteborgs weckoblad den 
6 november 1879.)

4.5 Sammanfattande slutsatser

I Göteborgs weckoblad den 6 november 1879 ger Waldenström en närmast marxistisk 

samhällsanalys när han beskriver hur klasserna ställs emot varandra och hur de försöker dra nytta av 

varandra. Konflikten tycks oundviklig, men till skillnad från den marxistiska teorin så är inte 

konflikt den lösning som Waldenström förespråkar. Lösningen verkar vara ett gemensamt strävande. 

Guds Rike snarare än en politisk lösning, även om detta Guds rike beskrivs i Lutherska termer där 
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klasserna finns bevarade.

Också  brevet till kyrkoherde C A Bergman andas radikalitet med uttryck som att 

arbetsgivarna som ”hånler åt arbetarens berättigade anspråk på bättre levnadsvillkor och bättre 

samhällsställning, nalkas dock med stora steg en förfärlig hämndens dag”. Det påminner i sin 

retorik om det kommunistiska manifestets inledande rader: ”Ett spöke går runt Europa. 

Kommunismens spöke. Alla det gamla Europas makter har förbundit sig till en helig hetsjakt mot 

detta spöke” (Marx 1973:24). Det kommunistiska manifestet utgavs för första gången på svenska 

1848, så även om kopplingen är ytterst osannolik och man med största säkerhet kan säga att 

Waldenström inte propagerade för dess politik, så kan han ha sett dessa rader som en korrekt analys 

av situationen.

På ett tydligt sätt höjer Waldenstöm arbetarens människovärde och kritiserar därmed den 

rådande ordningen som tycks mena att det är godtagbart att se arbetare som mindre än människor. 

Åtminstone enligt Waldenströms iakttagelser i det ovan citerade stycket ”Den tilltagande 

folkbildningen har väl i sin mån bidragit dertill, att arbetaren börjat känna sig vara något mer än ett 

redskap, att han börjat känna sig vara Menniska, men det är icke så alldeles visst, att arbetsgifvarens 

sätt att betrakta honom höjt sig i samma riktning” (Göteborgs weckoblad den 6 november 1879). 

Att Waldenström med detta avsett att höja arbetarens status, från ”redskap” till ”menniska” är 

tydligt. Men det går också att läsa detta uttalande som att Waldenström menar att det är genom 

bildning som arbetaren blir människa. Vad händer då med den obildade arbetaren? 

Larsson menar att ”Det råder inget tvivel om att Waldenström […] visat större förståelse för 

arbetarnas synpunkter än någon annan samtida frikyrklig skribent” (Larsson 1972:158.) 

Hur Waldenström står sig mot alla andra vet jag inte, men mot de som refererats och varit 

framträdande har han en betydligt mer välvillig inställning mot arbetarna. Det finns dock en viss 

undran om denna skillnad handlar om synen på människovärde snarare än en förståelse för deras 

handlingar. Möjligen kan en förklaring till detta också vara att han, till skillnad från många andra, 

också ansåg att arbetsgivarna betedde sig fel. Det finns en tydlig skillnad i hur man uttrycker sig om 

man ser att båda sidor i en konflikt gör fel, eller om man enbart ser den ena sidan fel. 

Fördömandena blir mer eftertänksamma, om än lika fördömande.

För Waldenstöm är det inte bara arbetarna som bryter mot sin gudomliga kallelse, utan också 

arbetsgivarna, men det gör ingen skillnad när det gäller hårdheten i fördömandena av strejkerna som 

företeelser. Waldenström rör sig alltså mellan de konservativa i sitt fördömande av strejken, till de 

radikala tidningarna 0yaste Öresunds Posten och Fäderneslandet i sin kritik mot Treffenbergs 

åtgärder. (Larsson 1972:158.)

Waldenströms försök att fördöma strejken, samtidigt som han inte fördömer, utan visar 
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förståelse för arbetarnas situation påminner om hans förklaring om Guds vrede. Waldenström menar 

i sin utläggning av försoningen att vreden drabbar syndaren i den utsträckning denne håller sig till 

synden. Syndaren är älskad av Gud och i Jesu blod försonad, men drabbas av vreden då han inte tar 

till sig försoningen. Synden fördöms men inte syndaren. Detta liknar de uttalanden som fördömer 

strejkerna, men som försvarar de strejkande arbetarna.

Den bild som framträder är att Waldenström gör ett tydligt ställningstagande för arbetarnas 

rättigheter. Men den stora skillnaden är att han bestämt tar avstånd från att dessa rättigheter ska 

formuleras som krav, eller tilltvingas sig med strejk, utan de ses snarare som en plikt för 

arbetsgivarna att uppfylla. Därför riktas också kritik mot arbetsgivarnas läger i denna fråga.

5 Riksdagsmannaskapet

När Tomson räknar upp i vilka frågor Waldenström haft betydelse som riksdagsman mellan 1885-

1905 så nämner han kyrkliga frågor, nykterhetsfrågor och skol- och bildningsfrågor, tullfrågor och 

försvarsfrågor (Tomson 1942:11) medan arbetarfrågorna inte tas upp.

Waldenströms huvudsakliga politiska områden låg alltså utanför de traditionella 

arbetarfrågorna men det finns undantag och dessutom finns en indirekt beröring med arbetarrörelsen 

via de nykterhetsfrågor som han drev. Därför kan man förvänta sig att finna uttalanden och 

ställningstaganden från Waldenström i det som företrädesvis är arbetarrörelsens frågor. I hans 

uttalanden från den politiska arenan kan man också ana hans förhållande till SAP.

5.1 Historisk bakgrund och huvudsakliga verk

Waldenström valdes in i rikdagens andra kammare som riksdagsman för Gävle valkrets trots att han 

hävdar att han själv aldrig nominerat sig och dessutom aldrig deltog i några debatter eller valmöten. 

Tvärt om så höll han sig borta från sin hemstad under valkampanjerna. Han ska ha sagt ”Det har 

varit mig en stor tillfredsställelse att gång efter annan veta mig vara vald utan att själv det ringaste 

kämpat därför eller hållit ett enda valtal...” (Karlgren 1924:131). Trots detta blev han alltså vald 

som riksdagsman till inte mindre än 25 riksdagar under åren 1885-1905.

Svärd menar att arbetarna såg en företrädare i Waldenström och kanske särskilt då kristna 

arbetare som lyssnat till kyrkans och väckelserörelsernas beskrivning av socialismen som ”det 

socialistiska skräckväldet”, ”Satans rike” och höll med om att ”någonting vanvettigare än 

socialismen har aldrig i världshistorien skådat dagen”. Svärd menar också att när Waldenström 

förlorade i valet 1905 så berodde det till stor del på att arbetarna lydde order från SAP och röstade 

på de socialistiska kandidaterna. (Svärd 1954:170f.)

Under dessa riksdagar höll Waldenström inte mindre än 695 anföranden, allt från kortare 
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repliker till längre föredrag, och skrev 88 motioner (Tomson 1942:11f). Under perioderna satt 

Waldenström i ett fåtal tillfälliga utskott och de enda mer prestigefyllda utskott han tog plats i under 

korta perioder var konstitutionsutskottet och lagutskottet. Han blev endast invald i ett särskilt 

utskott, utskott nr 2 vid 1905 års riksdag. Detta utskott ”hade att behandla k. m:ts proposition med 

förslag till förordning angående försäljning av vin och maltdrycker” (Tomson 1942:14).

5.2 Politisk positionering

Waldenström kritiserades för att vara politiskt oklok då han tog strid för sina hjärtefrågor oavsett i 

vilket sammanhang de kom upp. Det betydde att han ofta befann sig i en förkrossande minoritet och 

att hans motioner och förslag inte röstades igenom.

Denna frispråkighet kom sig av att han aldrig anslöt sig till något politiskt parti, utan hela 

tiden framhöll att han lät sitt samvete styra snarare än att gå under en partipiska. Han skrev i en 

skrivelse inför ett val: ”Om jag blir vald, så kommer jag hädanefter som hitills, obunden av varje 

partitvång, efter egen prövning och övertygelse att rösta och tala för eller emot väckta förslag, utan 

avseende på om de komma från ovan eller från nedan, från höger eller från vänster och utan hänsyn 

till vad tidningar av olika färger kunna finna för gott att säga därom” (Karlgren 1924:131).

På grund av detta kom han också sällan att bli invald i riksdagens olika utskott, med de förut 

nämnda som enda undantag. Att han blev invalt i det särskilda utskottet berodde troligen främst på 

att utskottet skapades med anledning av Waldenströms egen motion (Tomson 1942:15).

Waldenströms obundna ställning var så pass ovanlig och radikal att en stockholmstidning 

talade om de fyra partierna: Gamla lantmannapartiet, nya lantmannapartiet, centern och 

Waldenström. (Karlgren 1924:131).

Även då han inte direkt skrev motionerna i dessa frågor så ställde han sig tidigt på 

arbetarnas sida i till exempel frågan om yrkesinspektörer och obligatorisk olycksfallsförsäkring 

(Svärd 1954:183).

Som politiker var han respekterad, om än inte alltid omtyckt, av sina motståndare och 

Jämtlands tidning skriver om honom: ”Han är så pass stor, att det kan tillåtas honom att ha en och 

annan nyck. Och gör han oss ont ibland genom att gå för långt åt höger, så gör han i stället otaliga 

gånger gott genom att i rätta stunden säga det ord som hela landet väntat på, men som ingen annan 

skulle ha kunnat säga så bra och med samma effekt som han.” (Karlgren 1924:30f.)

5.3 Motioner

Av Waldenströms 88 motioner finns endast fem som direkt berör arbetarfrågan, förutom då 

nykterhetsfrågan kan räknas till arbetarrörelsens intressesfär. Dessa fem var nr 98 av 1898 om 
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höjning av arvodet vid statens järnvägar, nr 63 av 1900 om förhöjt dyrtidstillägg för vissa svagt 

avlönade statstjänare, nr 168 av 1901 och nr 149 av 1903 om kompetensvillkor för anställning 

såsom lokomotivförare och nr 238 av 1904 om lån av statsmedel för beredande av tillfälle för 

arbetare att på landsbygden förvärva egna hem. (Tomson 1942:240ff).

Av dessa är nr 98 av 1898 den mest intressanta i detta sammanhang då motion nr 80 samma 

riksdag berörde samma ämne, men var inlämnad av riksdagsman Hjalmar Branting. Båda beklagar 

de sig i sina motioner om den uteblivna löneökningen för flera grupper av arbetare vid järnvägen, 

Waldenström mer ur en personlig, vädjande vinkel och Branting i en mer sakligt argumenterande 

dito, men där slutmålen är snarlika.

Branting föreslår en höjning av maxlönen till 720 kronor för stationskarlar, 840 kronor för 

lokomotiv- och vagnsputsare, pumpare och kolvakter och en utjämning mellan vagnförmän och 

maskinister så att också vagnförmännen får maskinisternas maxlön på 1200 kronor och dessutom 

fria kläder.

Waldenström föreslår också höjningar, men till en maxlön 780 kronor för stationskarlar, 

lokomotiv- och vagnsputsare, pumpare och kolvakter. Dessutom menar han att vagnförmännen ska 

ha fri bostad plus 1200 plus uniform.

Förutom att retoriken skiljer sig en del åt mellan dessa båda motioner så är förslagen relativt 

lika. Det som ändå kan vara anmärkningsvärt är att det faktiskt är Waldenström och inte Branting 

som föreslår den största ökningen för de lägst avlönade, alltså stationsvakterna. 

Brantings fokus tycks vara de mer fysiska sysslorna, då han föreslåg betydligt mycket högre 

lön för dessa än vad Waldenström gör. När det sedan gäller vagnförmännen kräver Waldenström än 

en gång betydligt mer än vad Branting gör.

Förutom dessa motioner är också Nr 63 av 1900 värd att nämnas där Waldenström föreslår 

en höjning av dyrtidstillägget från 10-20% till en procentsats på 20% och att lönen för de lägst 

avlönade inte skulle understiga 1200 kronor.

5.4 Förhållande till SAP och socialismen

Waldenström var aldrig helt välvillig till socialismen och socialdemokratin men detta berodde inte 

så mycket på att han motsatte sig strävandet efter bättre villkor för de lägsta samhällsklasserna som 

en ideologisk konflikt. 

Ollén tycks mena att Waldenströms motvilja till socialismen gjorde att han till och med 

ställde sig tveksam till en utvidgad rösträtt på grund av SAPs grundande. (Ollén 1917:189.) Mot 

detta påstående får man ändå ställa det faktum att Waldenström skrev sin första motion i frågan om 

utvidgad rösträtt först 1890, alltså året efter att SAP bildades. 
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Tomson menar också att Waldenströms inlägg i den så kallade munkorgsdebatten, om 

inskränkningar i yttrande och föreningsrätten, tydligt gynnade socialdemokratin. Han uttalade sig 

ändå i detta sammanhang om socialismen med följande ord: ”Trots allt det myckna missbruk och de 

många vidriga utväxter, som åtfölja denna rörelse, och vilka jag inte kan gilla, utan måste djupt 

beklaga, så har den utan tvivel givit impulser som den förutan icke kommit till stånd.”  Men han 

ställde sig bestämt på SAPs sida då han propagerade för ”de mest energiska åtgärder för att 

avlägsna de sociala missförhållanden och avhjälpa den betryckta ställning, vari 

arbetarebefolkningen befinner sig” (Tomson 1942:36).

Tveksamheten verkar ha varit ömsesidig och Tomson skriver om hur Branting ska ha varit i 

Gävle, alltså Waldenströms egen valkrets, och sagt att man hellre skulle välja en ”politisk nolla från 

högerpartiet” än Waldenström. Branting anklagade också Waldenström för att hans 

ställningstaganden för ”arbetarebefolknignen” inte var annat än ”en vacker skylt”. (Tomson 

1942:40). Han menade dessutom att Waldenströms utträde ur riksdagen ”hälsades inom vårt och 

alla demokratiska läger med glädje” (Tomson 1942:42).

Brantings och Waldenströms förhållande verkar ha varit ett komplicerat sådant. De gjorde 

till exempel inte gemensam sak med sina motioner 1898, men i debatten om frihandeln fick 

Waldenström stöd av Branting i debatten. Branting skickade nämligen en lapp med sakinformation 

till Waldenström då han debatterade med deras gemensamme meningsmotståndare (Tomson 

1942:43).

Waldenström anklagades en gång för att ha varit socialisterna allt för behjälplig i en fråga 

och besvarade angriparen med följande ”Det är inte meningen, att man gör gemensam sak med 

socialisterna, derför att man vill göra rätt, äfven när man har med dem att göra. Om sjelfe den onde 

sade, att två ggr tre är sex, så skulle jag hålla med honom, utan att därför sägas göra gemensam sak 

med honom” (Svärd 1954:190).

I Svenska Dagbladet 18/5 1889 fick han ett visst erkännande för det han gjort i dessa frågor, 

men de var ändå tydliga med att de inte var på samma sida när man först erkände att Waldenström 

”denna gång förde rättvisans och frihetens talan” men att ”Vi veta nog, hvar vi ha hvarandra, och 

för vår del göra vi oss inga illusioner om den frikyrkliga skaran som pålitlig försvarare af någon 

längre gående frihet än den trångt begränsade som de sjelfva finna sig behöfva” (Svärd 1954:190).

Socialdemokraten Fredrik Ström verkar inte dela Brantings huvudsakligen negativa syn på 

Waldenström utan kallar honom ”liberal och konservativ på en gång, i en besynnerlig blandning” 

(Tomson 1942:41).
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5.5 Sammanfattande slutsatser

När jag i mitt material försökt finna svar på frågorna om hur Waldenström förhöll sig till 

arbetarfrågorna och till SAP så finner jag att man behöver göra en skillnad mellan de två. I 

sakfrågorna stod Waldenström ofta på arbetarens sida.

Några talande exempel på detta är motion nr 98 av 1898 där han driver samma fråga som 

socialdemokraten Branting. 1900 lämnade han in en motion om dyrtidstillägg och i den så kallade 

munkorgsdebatten argumenterade han för arbetarnas rätt att yttra sig och bilda föreningar. I 

arbetarfrågorn, de få gånger han aktivt tar del i dem, står han på de svagas sida och gör detta på ett 

sådant sätt att det uppmärksammas och uppskattas av arbetarrörelsens representanter.

Waldenström har snarare ett fokus på de svagaste i samhället än en viss yrkesgrupp eller 

samhällsklass och de svagas intressen råkar i sakfrågorna ofta sammanfalla med SAPs intressesfär.

Hans förhållande till arbetarrörelsen som den representeras av SAP är däremot ömsesidigt 

kyligt, om än respektfullt. Han angreps som visat av Branting vid ett flertal tillfällen och 

ifrågasattes av andra socialdemokratiska representanter. Jag har dock inte kunnat finna några 

liknande personangrepp från Waldenströms sida utan hans kritik rör snarare socialismen som 

ideologi. 

Svärd menar att det tydligt går att påvisa att Waldenström var reformvänlig i sina yngre 

dagar, men att övergången till att bli mer konservativ inte lika självklart kan bevisas och jag håller 

med i hennes analys (Svärd 1954:95).

6 Analys och slutsatser

Två huvudsakliga frågeställningar finns. Dels hurdan Waldenströms förhållande till arbetarrörelsen 

var och dels huruvida han förändrades från reformvänlig och liberal mot att bli mer konservativ.

När det gäller den första frågan så finns det två stora problem med att försöka finna en tydlig 

bild av Waldenströms förhållande till arbetarrörelsen. Det första är att arbetarrörelsen i Sverige 

nästan utan undantag är socialistisk. Det blir därför svårt att i Waldenströms uttalanden tydligt skilja 

socialismen och arbetarrörelsen åt. Det andra är att det går att skilja mellan Waldenströms 

förhållande till arbetarrörelsen och hans förhållande till arbetaren som individ eller samhällsklass.

Om man ser till arbetaren som klass, så handlar det snarare om att arbetaren tillhör en lägre 

samhällsklass, än att Waldenström ser till yrkesgrupp. Det framgår i Brukspatron Adamsson då 

samhällsklass snarare än yrke ligger till grund för de besuttnas omsorger. Vid sundsvallsstrejken 

argumenterar Waldenström också utifrån ett arbetarperspektiv. Arbetsgivarna har brustit i sitt 

samhällsansvar och strejken är en följd av detta. Inte heller i detta fall är yrkestillhörigheten 
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avgörande utan samhällsställningen är det avgörande. I sitt riksdagsmannaskap visar han upp 

samma tendens då han till och med mer än Branting vill de lägre löneklassernas upprättelse medan 

Branting som arbetarrörelsens representant vill gynna de mer klassiska arbetaryrkena.

Hans förhållande till arbetarrörelsen som den yttrar sig i SAP och socialismen är tydligt 

avståndstagande och han instämmer i de gängse kyrkliga och frikyrkliga beskrivningarna av dem, 

men är till skillnad från många beredd att samarbeta i sakfrågorna.

Att som arbetare organisera sig för att kräva bättre villkor är främmande för Waldenström. 

Han menar att det är ett brott mot samhällskontraktet och bibeln och därför är fel. Däremot verkar 

han ha förståelse för att dessa fel begås.

Att Waldenström skulle vara en del av eller sympatisera med arbetarrörelsen i den 

socialistiska form den tog i Sverige under denna tid är uteslutet. Hans kritik av socialismen har 

också ofta tolkats som ett avståndstagande från arbetarens rättigheter. Men tvärtom var omtanken 

om de svaga i samhället, dit arbetarna räknades, en drivkraft i hans liberala ideologi. 

När det gäller Waldenströms påstådda förflyttning från att ha varit reformvänlig och liberal 

till att bli mer konservativ så delar jag Svärds analys att den liberala början av karriären är lätt att 

bekräfta, medan bevis är svåra att finna för att han skulle förändrats i konservativ riktning.

De tre nedslag som görs i Waldenströms liv representerar också en utveckling över tid och 

man kan tydligt se att Waldenströms förhållande till ”arbetaren” inte förändrats utan varit 

konsekvent genom den tidsperiod som berörs.

En förklaring till att en sådan idé vunnit mark kan vara att det politiska landskapet 

förändrades radikalt under Waldenströms aktiva tid. Från att ha varit ett ståndssamhälle till att bli ett 

samhälle mer orienterat till klasser och yrkesgrupper. Företrädare för socialismen vann också 

tillgång till den politiska arenan vilket bidrog till försjkutningen av hela det politiska landskapet mot 

vänster. 

Jag föreslår att man snarare ska se Waldenströms rörelse mot det konservativa som relativ. 

Waldenström själv förändrades inte nämnvärt i sina åsikter utan behöll en reformvänlig och liberal 

hållning, men den politiska världen runt omkring honom förändrades. Det ledde till att hans relativa 

position på  den politiska höger-vänsterskalan förändrades. Han själv förändrades däremot inte.
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