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Katarina Köhler, Ursviken, in-
vald 2010 och Ludvig Bränn-
ström (1876-1951) från Ljus-
vattnet, Burträsk, invald 1919, 
får här representera de närmare 
hundra män och kvinnor som 
genom alla tider represente-
rat Skelleftebygden i Sveriges 
Riksdag.
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Skelleftebygden och Sveriges Riksdag - 
genom alla tider…

Ja, den här gången har redaktionen för ”Skelleftebygden” alltså gett sig på ett riktigt 
vidlyftigt ämne. Vi avser för det första att efter bästa förmåga förteckna och presen-
tera alla män och kvinnor som någon gång representerat bygden i riksdagen, alltifrån 
”revolutionsriksdagen” 1569, då bonden Lasse Persson från Ersmark och prästman-
nen Petrus från Lövånger var på plats - fram till våren 2017, då Veronica Lindholm 
från Kusmark är vår företrädare. Sammanlagt har vi förtecknat inte mindre än 88 
personer under dessa fyrahundrafemtio år. 
Värt att notera att under de senaste femton åren har bygden uteslutande representerats 
av kvinnor; Carin Lundberg, Britta Rådström, Katarina Köhler och Veronica Lind-
holm för socialdemokraterna, Helena Lindahl för centern och Ingegerd Saarinen för 
miljöpartiet. Och under enkammarriksdagens tid 1971-2017 har sex kvinnor och två 
män företrätt det dominerande partiet i Skelleftebygden, alltså socialdemokraterna. 
Torde vara unikt i landet!
För det andra har vi för avsikt att undersöka vilka betydelsefulla bidrag till landets 
allmänna politiska utveckling, som kommit från Skelleftebygden eller dess företrä-
dare i riksdagen. Stämmer det att förslaget om landskapsregementen med basering 
på soldattorp väcktes vid tinget i Skellefteå vid 1600-talets mitt? Och hade verkligen 
skellefteprosten Per Högström en avgörande roll när tryckfrihetsförordningen liksom 
den norrländska seglationsfriheten klubbades igenom vid 1766 års riksdag? Äger 
uppgiften att den moderna svenska arbetsmarknadspolitiken föddes i Byske i början 
av trettiotalet sin riktighet? Och var det verkligen Oskar Åkerström i Klemensnäs 
som tog initiativet till det som att bli ATP-pensionen på 1950-talet? Många frågor att 
belysa.
Och för det tredje avser vi att berätta om ett antal beslut i Sveriges Riksdag som 
haft direkt avgörande betydelse för utvecklingen i Skelleftebygden, t.ex. beslutet 
i maj 1907 om att bekosta en järnväg mellan Bastuträsk och Kallholmen - under 
förutsättning att staden lät anlägga en ny hamn på denna plats. Eller beslutet på 
kvällen den 26 maj 1950 om försöksverksamhet med nioårig enhetsskola, där Skel-
lefteå var först i landet och därmed snabbt kom igång med en enastående utveck-
ling av skolväsendet.
Avslutningsvis kan vi i det sammanhanget konstatera att en skolflicka i denna enhets-
skola - och sedermera i Skellefteå högre allmänna läroverk idag är landets utrikesmi-
nister och en av våra mest framträdande politiker under det senaste kvartsseklet. 
Intressant läsning tillönskas.

Rolf Granstrand, ordf. i SKEFO
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Allt detta ändrades med Gustav 
Vasa.  Kronan  övertog genom be-
slut vid reformationsriksdagarna 
i Västerås 1527 resp. 1544 det 
mesta av de kyrkliga tillgångarna. 
Fogdar kom på plats och tillsam-
mans med  de nytillsatta lutherska 
prästerna upprättades jordaböck-
er, som redovisade varje gårds 
jordinnehav och djurbesättning, 
samt bågskattelängder, som för-
tecknade och skattlade alla vuxna 
män. Skattetrycket flerfaldigades 
i flera steg och även fisket blev 
hårt beskattat, upp till var tredje 
fisk skulle tillfalla kronan. Och 
på 1550-talet inrättades regelrät-
ta storjordbruk, fogdegårdar, på 
prästbordsmarken i Umeå och Lu-
leå. Även prästbordet i Skellefteå 
var hotat med konfiskering men 
kunde skyddas, möjligen genom 
skellefteprosten Andreas Olavis 
goda kontakter med kungen.

Lasse Persson i Ersmark den förste
Under Gustav Vasas regeringstid 
deltog inga representanter för all-
mogen i Västerbotten vid riksda-
garna. Ja, Västerbotten erkändes 
inte av riket som ett regelrätt land-
skap. Det är först i och med Erik 
XIV som detta sker, bl.a. genom 
att landsting sammankallas och 
landskapet får ett eget sigill  - en 
upprest, vit ren mot blå botten. 
Och nu kallas också företrädare 
för landskapet till riksdagar, san-

nolikt  första gången 1567, men 
då medverkar ingen från Skellef-
tebygden.  Men Eriks regerings-
tid är snart slut; sommaren 1568 
inleder bröderna Johan och Karl 
sitt uppror. Och det är vid ”revo-
lutionsriksdagen” i  Stockholm i 
januari 1569 som den förste före-
trädaren för Skelleftebygden med-
verkar, nämligen Lasse Persson i 
Ersmark. Hans underskrift finns 
på slutdokumentet från 25 januari, 
som beskriver kung Eriks miss-
gärningar och hyllar den nye kon-
ungen, Johan III. Lasse Persson är 
en betrodd man, bonde på en stor 
gård i Kågedalen, nämndeman, 
bondeköpman och även sederme-
ra länsman. Från Älvsborgs lösen 
1571 har vi en detaljerad bild av 
hans tillgångar.

Stormaktstid?
I och med Vasasönerna så dras 
Västerbotten för första gången in 
i den svenska krigspolitiken, dels 
genom extraskatter och dels ge-
nom utskrivningar av manskap till 
Norrlandsfänikan, som bl.a. skick-
as till Estland och till Kolahalvön. 
Den positiva befolknings- och 
välståndsutvecklingen bryts från 
mitten av 1560-talet och det kom-
mer att dröja nästan tvåhundra år 
innan den på nytt tar fart ! Den s.k. 
stormaktstiden är ingen guldålder 
i Västerbotten.

Visst sker protester mot utskriv-

ningarna och redan 1579 föds tan-
ken på att i stället inrätta ett eget 
landskapsregemente, ställt under 
eget befäl och med ett fastställt 
antal soldater. Men det kommer 
att dröja ända till 1649, alltså efter 
trettioåriga kriget, innan – som det 
första landskapsregementet  i lan-
det - Västerbottens regemente till-
kommer genom avtal med staten. 
Och det fastställda antalet soldater 
blir 1 056 man, fördelade på sol-
datrotar över hela länet.  

Landsköpen  -  ständig tvistefråga
Vid praktiskt taget varje riksdag 
reser borgerskapet krav på att 
förbudet mot landsköp ska efter-
levas, dvs. att all handel ska för-
behållas städernas köpmän; en re-
gel som infördes redan i Magnus  
Erikssons lag från 1350. Men från 
bondeståndets sida påpekas att 
detta inte fungerar, särskilt inte i 
Norrland med endast en köpstad, 
Gävle. Statsmakten sätter hårt mot 
hårt; straffavgifter läggs på och 
Erik XIV hotar t.o.m. att deportera 
de norrländska bondeköpmännen 
till Kalmar !  Johan III försöker i 
stället anlägga några köpstäder i 
norr, Härnösand samt Umeå. Men 
för Västerbottens del faller det 
hela på motsättningar om vilken 
eller vilka platser som ska väljas. 
Och 1578 ges i stället tillstånd till 
landsköp mot en årlig taxa och när 
dessa summeras några år senare 

Vid medeltidens slut var Västerbotten/Norrbotten endast löst anknutet till det svenska riket. Inga fogde-
gårdar fanns norr om Ångermanland . Skatten var mycket låg och närmast av formell karaktär; som en 
sorts tribut för att visa att man trots allt erkände rikets anspråk. Och kunde hållas inne helt om det fanns 
oklarheter om maktförhållandena i rikets centrala delar, som t.ex. 1509. Staten hade inte heller kontroll  
över den enskilde bondens ägor utan skatten fullgjordes sockenvis. Regionen behövde inte heller medverka 
vid krigståg utan skulle ”värja sig hemmavid”. Det var egentligen bara den världsvida kyrkan som hade en 
närvaro genom sockenkyrkor, präster och donerade egendomar, t.ex. laxfisken.

Skelleftebygden och riket under 1500- och 1600-talen
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framkommer att landsköpmännen 
i  Skelleftebygden  ligger i topp; 
handeln är omfattande inte minst i 
kustbyarna. Men frågan om land-
sköpen är inte slutgiltigt avgjord 
utan kommer att vara omstridd  
-  inte minst vid riksdagarna 1614 
och 1617 med anledning av Gus-
tav II Adolfs handels- och segla-
tionsordinantia  samt grundandet 
av norrländska köpstäder   -  ända 
fram till den totala handelsfriheten 
fastslås vid 1800-talets mitt.

Uppsala möte - och därefter
Femtonhundratalets sista decen-
nier präglas av striderna kring 
reformationens fullbordan. Slut-
punkten sätts vid Uppsala möte 
1593 samt vid de följade årens 
politiska och militära konflikter 
mellan kung Sigismund och her-
tig Karl. Lövångersprästen Petrus 
Aestonis, som vid riksdagarna 
1577 och 1582 ställt sig bakom Jo-
hans ”reformerade reformation”, 
har vid Uppsala möte ställt in sig 
i ledet, som nu anförs av en hel 
del norrländska präster och kyr-
koledare. Även skellefteprosten 
Gerhard Jonae liksom kaplanen 
Michael Laurentii undertecknar 
mötesbeslutet, som skickas runt i 
landet för påskrift.

Sigismund, som vägrar godta be-
slutet, kallar samman till riksdag 
och kröning i Uppsala i januari 
året därpå, och då vet vi att såväl 
skellefteprosten som Nils Anders-
son, bonde på Storkåge nr 1, deltar 
och  -  efter att kungen gett vika  -  
undertecknar en trohetsförsäkran. 
Men sen Sigismund återvänt till 
sitt andra kungarike, Polen, så re-

ser hertig Karl ånyo upprorsfanan 
och kallar hösten 1595 till riksdag 
i Söderköping. Och där medverkar 
en annan mäktig skelleftebonde, 
Per Olofsson i Bergsbyn, som 
också var hövitsman och ”kom-
panichef” för den västerbottniska 
fänikan. Han sluter helhjärtat upp 
bakom hertigen och deltar också 
vid nästa riksdag, i början av år 
1600 i Linköping. Nu fastställs 
slutgiltigt hertigens seger och ge-
nomförs räfst med de rådsherrar, 
som stött den nu avsatte kungen. 
Per Olofsson avlägger domared 
och sitter med i rätten som dömer 
rådsherrarna till döden, vilket sen 
genomförs vid det som gått till his-
torien som Linköpings blodbad. 

Burträsk eget
Och den gamla Lövångersprosten 
Petrus Aestonis är med och un-
dertecknar prästeståndets godkän-
nande av hertigens proposition om 
religionens ställning i riket. Lik-
som skelleftekaplanen Michael 
Laurentii, som också lägger för-
slag om att Burträsk bör bli egen 
socken. Ett litet kapell har redan 
byggts på en udde i sjön. Försla-
get faller i god jord och några år 
senare sänder Karl IX sin repre-
sentant Daniel Hjort att verkställa 
utbrytningen och tillsätta förslags-
ställaren som kyrkoherde. Och när 
Skellefteå socken 1606 utser Per 
Jönsson i Mjödvattnet att fram-
föra besvär över detta beslut, så 
förmanar han dem i sitt svar ”att 
icke inkomma med dylika onödiga 
klagomål”, ty han hade ”nog med 
bekymmer under rådande krig och 
farlighet”.

”Sextioåriga kriget” 
 Kungen hade nämligen med riks-
dagens stöd i ryggen  inlett den 
kraftmätning med Polen, som i 
princip kommer att vara fram till 
freden i Oliva 1660! Och med den 
nya utskrivningar och skatter; i 
juli 1601 får Per Olofsson order 
att infinna sig i Livland med det 
utskrivna folket och mat för fem 
månader, nämligen 1 000 tunnor 
mjöl, malt och gryn, 430 tunnor 
strömming, nästan 100 skeppund 
kött och fläsk, 28 skeppund torr-
fisk samt 17 tunnor smör. Dessut-
om 625 färdigsydda pälsverk och 
1 876 alnar segelduk.

Skattehöjningar
Vid dom följande riksdagarna 
i Stockholm 1602 och Norrkö-
ping 1604, då inga företrädare 
för Skelleftebygdens allmoge el-
ler prästerskap deltar, skaffar han 
sig fullmakt till ytterligare skat-
tehöjningar, bl.a. genom en s.k. 
jordrevning, alltså en omberäk-
ning av skattekraften på de en-
skilda gårdarna, som i Västerbot-
ten träder i kraft 1607. I Olofssons 
”Övre Norrlands Historia”, del två 
(Umeå, 1965) ges en mycket in-
gående - och efter hand deprime-
rande - redogörelse för hur skatte-
trycket lägger en förlamande hand 
över en landsända som hundra år 

Skelleftebygden och riket under 1500- och 1600-talen
ROLF GRANSTRAND
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tidigare sprudlat av liv och expan-
sionskraft. Och vid landstinget i 
Skellefteå i november 1606 god-
kände allmogen extraskatten, den 
s.k. månadshjälpen, ytterligare 
något år, ”eftersom hela riksdagen 
samtyckte och läget så fodrade”. 
(Detta landstingsmöte är det tidi-
gaste från vilket det finns bevarade 
orginalakter, men mötena hade då 
genomförts under nästan femtio 
år; oftast i Skellefteå, som låg gan-
ska mitt i landskapet.)

Förutom kriget mot Polen, så kom 
Karl IX i direkt dispyt med Dan-
mark och Ryssland om kontroll 
och beskattning av Nordkalotten 
- från Bodö i Väster till Kolahus 
uppe vid Ishavet. Så under åren 
1609-11 var Västerbotten inte bara 
tungt beskattat utan också upp-
marsch- och utrustningsområde 
för den armé under Baltzar Bäck, 
som skulle erövra ishavskusten för 

den svenska kronan. Och som er-
sättning fick denne Burträsk sock-
en som förläning! Huga!

Vid riksdagarna 1607, 1609 och 
1610 i Örebro var så vitt känt inga 
skellefteföreträdare på plats; inga 
förteckningar på ledamöter är be-
varade. Och vid följande riksdagar 
1612 (Stockholm), 1614 och 1617 
(Örebro) samt kröningsriksdagen 
hösten 1617 (Stockholm) gäller 
sammalunda  -  normalt sett utsåg 
den västerbottniska allmogen en-
dast två företrädare vid denna tid. 
Men från och med grundandet av 
norrländska köpstäder kring 1620, 
så hade ju även dessa egna före-
trädare inom borgarståndet, alltså 
Umeå, Piteå, Luleå och Torneå. 
Och motsättningarna mellan dessa 
och allmogen kring landsköp och 
bondeseglation blev en del av spe-
let vid riksdagarna; regionens fö-
reträdare hade fått olika intressen.

Riksdagsarbetet under perioden 
1630-1680
Det finns uppgifter om ett dussin-
tal företrädare för skelleftebyg-
den under denna tid (se bifogad 
förteckning). Därefter upphörde 
riksdagen att inkallas under trettio 
år; det karolinska enväldet tog vid. 
Men den sistnämnde, Olof Jons-
son, kom faktiskt att åter väljas 
till riksdagen efter Karl XII:s död 
1719: då som åttioåring!

Representanterna medförde till 
riksdagen allmogens besvär, ofta 
sammanställda vid ett lands-
tingsmöte. Dessa besvär delgavs 
ståndsbröderna men viktigast var 
att de framfördes till statsmakten, 
till kungen. En del besvarades di-
rekt vid riksdagen, men ofta hän-
sköts de till respektive landshöv-
ding för vidare prövning.

ROLF GRANSTRAND

Förteckning över riksdagsledamöter från Skelleftebygden under 1500- och 1600-talen:
Lars Persson (ca 1510–ca 1580) var sannolikt i riksdagen 1569. Han var bonde på Ersmark 1 1539-1577. Lasse 
Persson är nämndeman 1553-1564, köpman 1543-1566 och länsman 1570-1571. År 1543 handlar han med ryssarna på 
Torne marknad. På 1550–och 1560-talet ger Lasse Persson 5-6 mark i köpmanspengar. Han är tillsammans med Anders 
Olsson i Bureå den som ger det högsta beloppet i hela socknen. 5 mark i köpmanspengar visar att omsättningen var 150 
mark. År 1553 sålde han ½ timmer (20 st) hermelinskinn till kronan. Skinnen kom från lappmarken. 
Vid Älvsborgs lösen 1571 hade Lasse Persson 75 lod silver, 100 mark i pengar, 2½ skålpund tenn, 4 skålpund och 7 
mark koppar, 16 kor, 9 får, 10 getter och bockar, 1 stut om 2 år, 1 kviga om 2 år, 3 kvigor om 1 år, 6 svin, 3 hästar varav 
1 för 15 mark, en annan för 8 mark och den tredje för 7 mark. Egendomen värderades till 682 mark och 5 öre. 

Vid riksdagarna 1577 och 1582 deltog lövångersprästen Petrus Aestonis och kom därmed ställa sig bakom Johan 
III:s reviderade liturgi (Röda boken). Medverkade också vid Uppsala möte, där han gjorde avbön och slöt upp bakom 
mötets enhälliga beslut den 20 mars 1593. 

Nils Andersson (1557-1598) deltog vid den av Sigismund utlysta kröningsriksdagen i Uppsala vintern 1594. Finns 
med sitt namn under ständernas trohetsförsäkran. Bonde på Storkåge 1 åren 1578-1598 och sexman 1595. År 1591 
planerade svenskarna ett krigståg mot Kolahus fästning på Kolahalvön. Nils Andersson fick i uppdrag att samla in och 
anskaffa en mängd båtar, som fördes till Österbotten under ledning av länsmannen Olof Andersson i Tåme. År 1587 
var Nils Andersson till Stockholm med en egen skuta. Lasten innehöll 4 tunnor lax, 8 tunnor strömming, 160 lispund 
torrfisk, 8 decker (80) bockar samt 48 kalvskinn. 
Nils Andersson var yngste son till kyrkoherden Andreas Olavi och Anna Andersdotter på Prästbordet i Skellefteå. Vid 
faderns död 1569 flyttade Anna och sonen Nils till hennes arvegård Storkåge 1, där han sedan var bosatt. Han var mor-
bror till Johannes Bureus.  

Även skellefteprästen Gerhardus Jonae (Gert Jonsson) (-1623) deltog vid riksdagen  1594  - liksom  också 1598 
och 1607. Kyrkoherde i Skellefteå 1584-1623. Same från Lappland som växte upp hos kyrkoherden i Piteå. Fader till 
juristen och sedermera landshövdingen i Västerbottens län, Johan Gran.
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Per  Olofsson (ca 1560-1608) deltog vid  riksdagen i Söderköping 1595, som ställde sig bakom hertig Karl i kon-
flikten med Sigismund. Hans underskrift finns på dokumentet från den 17 oktober. Deltog vid riksdagen år 1600.  Född 
på Östanbäck 12, bonde på Bergsholmen, dvs. Bergsbyn 7, åren 1585-1608. Hövitsman och krigsöverste. Svåger till 
ärkebiskopen Petrus Kenicius från Umeå..

Michael Laurentii ( - 1624). Underskrev som kaplan i Skellefteå Uppsala mötes beslut 1593. Var stiftsfullmäk-
tiges representant vid riksdagen 1600, där han bl.a. verkade för Burträsks pastorats utbrytning från Skellefteå socken. 
Sedermera kyrkoherde i Burträsk 1606-1624. 

Nils  Ambrosiusson  (1587–ca 1664) deltog vid riksdagen 1638. Född på Bureå 3, bonde där 1623–1637, Böle 2 
1632, Tjärn 6 1638–1643, Bergsbyn 7 1642–1656, borgare i Piteå 1642–1643, 1645–1648. Åren 1627–1630 har Nils 
Ambrosiusson frihet från knektutskrivning på grund av gruvan i Kågeträsk. Sannolikt var han engagerad i gruvan. Nils 
Ambrosiusson var även länsman.

Andreas Nicolai  (c:a 1590 - 1653). Deltog vid riksdagen 1643. Kyrkoherde i Lövånger 1638-1653. Föräldrar Nils 
Andersson och Mariet Andersdotter på Bureå nr  5. Gift första gången med Britta Nilsdotter Trast från Bygdeå och an-
dra gången med Brita Bröms från Segersta.  

Anders  Christiersson (1592/1594-1662) deltog vid riksdagarna 1643 och 1647. Han var bonde på Lund 6 1627-
1663. Åren 1644-1647 är Anders Christiersson postbonde. Dessutom är han sexman 1651 och nämndeman 1641-1643.

Nils Olofsson (1601/03-1684) deltog vid riksdagen 1644. Bonde på Degerbyn 5 1623-1669. Nils Olofsson var 
nämndeman 1639-1645, sexman 1639 och 1651, gästgivare vid kyrkan 1642. År 1632 gav han 1 daler till kyrkan när 
han kom hem från en sjöresa. Nils Olofsson köpte 1637 vin till kyrkan i Stockholm.  

Henrik Jonæ Microvillanus (f. i Edsånge, Vibyggerå fs, död 1668). Var stiftsfullmäktig vid 1650 års riksdag 
och undertecknade dess beslut. Kyrkoherde i Burträsk 1647-1668.  

Östen Eriksson (1601-1673) deltog vid riksdagen 1654. Bonde på Bodan 1 åren 1628-1673. Han var nämndeman 
1650-1659.  

Per  Jönsson (ca 1597-efter 1660) deltog vid riksdagen 1655. Bonde på Kräkånger 2  åren 1620-1660. 

Olof Karlsson Burman (ca 1620-1690) var riksdagsman 1660 vid riksdagen i Göteborg. Han var bonde på Bureå 
8 åren 1647-1690. Dessutom var han länsman 1676–90, gästgivare 1652–1690, brofogde och sockenskrivare.

Nils Persson Avander (död 1696) i riksdagen 1664. Bonde på Avan 1 i Lövånger  1658–1696. Sockenskrivare 
1694–1695. 

Hans Hansson  (-1675/1676) var riksdagsman 1675, men hade även varit det tidigare. Bonde på Fällan 1 1642-
1675/1676. Han var även landstingsman.  Hans Hansson väljs till riksdagsman för södra fögderiet ”då han där varit 
förut och kan läsa själv skrivet”. 1676 försvarar sonen kyrkoherde Nicolaus Fellenius i Överkalix sin avlidne far och en 
systers goda rykte, då de anklagats för blåkullafärd. 

Erik  Larsson (ca 1622-efter 1702) var även han  riksdagen 1675. Han var bonde på Hjoggböle 4 1657-1695. Erik 
Larsson var nämndeman 1663–76 och länsman. Han gav 1685 8 karoliner till kyrkan för att resan till och från Kop-
parberget i Dalarna gick lyckligt. .

Lars Larsson Bjur (– ca 1698) deltog vid  riksdagen 1680. Han var född på Myckle 8 och bonde på Böle 12 
1657–1675 och på Risön 1 1675–1698. Han var även häradsskrivare, organist, uppbördsman och mantalskommissarie.

Olof  Jonsson ( 1639-1730) deltog vid riksdagarna  1689 och 1719. Född på Holmsvattnet 1 och bonde på Falmark 
18 1678-1701. Han hade tidigare ägt Tjärn 6. Olof Jonsson var nämndeman 1679–1715.
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Frihetstidens maktägande ständer
uLF LuNDSTRÖm

Perioden 1723-1772 ...
Nilsson, Anders (1686–1754) i riksdagen 1723. Bonde på Broänge 1. Nämndeman 1723 och även kyrk-
värd. 
Johansson, Nils (1697-1782) var i riksdagen 1726-1727 samt 1738-1739. Han var bonde på Norrböle 
(Böle nr 8) 1721-1749. Nils Johansson hade även varit soldat på roten 31 Smed och var kyrkvärd 1726–1734. 
Degerman Samuelsson, Lars (1695-1746) i riksdagen 1734. Bonde på Degerbyn 5 1718-1746. Lars 
Samuelsson var kyrkvärd 1725–1746.
Dahling, Matthias ( 1690-1772) I riksdagen 1734. Kyrkoherde i Lövånger 1730-1772. 
Vestermark, Olof Persson (1706–1771) i riksdagen 1746–1747. Bonde på Kräkånger 1 i Västanbyn 
1739. Uppgift från sonen lantmätare Per Westermarks självbiografi. 
Nilsson, Anders (1697-1768). Född på Ersmark 5 och bonde på Lund 1 1723-1750. Riksdagsman 1755-
1756.
Petrus Högström (1714-1784) i riksdagen 1755, 1765, 1769, 1771-1772. Kyrkoherde i Skellefteå 1749-
1784.

Larsson, Per (1734-1812) i riksdagen 1769-1770, 1771-1772. Bonde på Hedensbyn 1 1755-ca 1775 samt 
på Bureå 8 ca 1775-. Han var sexman 1778.

Den långa riksdagen 1765-66 har en särskild ställning i svensk politisk historia. De liberalt sinnade 
mössorna kom till makten i alla de fyra stånden efter intensiva valkampanjer runt om i landet. För Väs-
terbottens del gällde det såväl bland prästerna som inom bondeståndet. Från skelleftebygden skickades 
nu prosten Pehr Högström till sin andra riksdagssession. Han var en även nationellt bemärkt person, som 
författare, teolog och forskare och var just denna vår dessutom ordförande, preses, för Vetenskapsaka-
demin. Det är nu han den 1 maj 1765 håller sitt berömda tal om ”lantmannanäringarna i Västerbotten, 
särskilt i Skellefte socken”.
Han skulle dessutom dessa två riksdagsår få en viktig roll som mentor och stöd för den unge kaplanen 
Anders Chydenius från Gamlakarleby i Österbotten. Denne skulle genom sitt skarpsinne och sin for-
muleringsförmåga få en avgörande betydelse för riksdagens beslut om seglationsfrihet för de bottniska 
köpstäderna, om frihet för bondeseglationen  samt  -  den under 2016 jubilerande  -  lagen om tryckfri-
het och censurens avskaffande. Chydenius liberala program var hårt ansatt av adeln och av biskoparna  

-  så pass att han förvisades från riksdagen i augusti 1766 - , men genom stöd från 
Högström och andra radikala präster samt från de ofrälse stånden, så kunde ändå 
de ovan nämnda besluten till slut godkännas av riksdagen. Sannerligen ett år at 
fira, inte minst i Norrland när nu det bottniska handelstvånget  -  ”all handel via 
Stockholm eller Åbo”  -  hävdes efter mer än 150 år!
Högström återvaldes till riksdagen såväl 1769-70 som 1771-72 och får anses vara 
den mest framstående företrädaren för skelleftebygden i prästeståndet genom alla 
tider. Men han hade förvisso många andra strängar på sin lyra! Tur att hans Kata-
rina städse fanns hemma på prostgården  och därmed kunde leda arbetet på ett av 
Norrlands största jordbruk i sin tid, Prästbordet i Skellefteå.
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... och perioden fram till ståndsriksdagens avskaffande 1865
Ström, Nils (1755-1830) i riksdagen vid urtima riksdagen 1815. Kyrkoherde i Skellefteå 1800-1830. 
Johansson, Moses (1767-1853) i riksdagen 1815 och 1823 för Skellefteå tingslag. Bonde på Storkåge 4  
åren1794-1834 samt nämndeman, delägare i Holmfors såg och Bondhammars järnverk. 
Lundström, Per Persson (1781-1863) i riksdagen 1828-1830 för Skellefteå sockens tingslag. Bonde på 
Åbyn 1 .
Normark, Anders (1799-1850). Riksdagsman 1834-1835, 1839, 1840-1841 för Bygdeå, Nysätra, Lövång-
ers, Burträsks och Skellefteå tingslag (länets norra domsaga). Bonde på Innervik 12 1830-1850.
Westermark, Johan (1803-1866) i riksdagen 1847-1848, 1850-1851, 1856-
1858 för Västerbottens norra domsaga. Uppvuxen i Storkåge och på nybygget 
Långsjö, bonde på Degerbyn 4 ca 1836-1866. Ledamot i bondeståndets enskilda 
besvärsutskott, i förstärkta statsutskottet samt suppleant i allmänna besvärs–och 
ekonomiutskottet. Under andra perioden ledamot av i bankoutskottet och opi-
nionsnämnden.  Motioner: om utvidgad rätt till uppförande av kyrkstugor, om 
anslag till en stenbro över Skellefteå älv, om anslag för upprensning i Skellefteå 
älv, om stapelrätt för Skellefteå stad, om avskrivning av undsättningsskulder, 
om undersökning angående ändring i 1773 års skattläggningsmetod. Alla hans 
motioner avslogs.
Pehrsson, Olof (1805-1865). I riksdagen 1853-1854 för Västerbottens norra 
domsaga. Bonde på Falmark 2. Häradsdomare. Ville förbjuda hembränningen 

vilket inte blev populärt. Ej omvald som riks-
dagsman.
Nordlander, Nils (1796-1874) i riksdagen 1855, 1859-1860. Kyrkoherde 
i Skellefteå 1834-1874.
Wallmark, Johan Petter (-) i riksdagen 1856-1858. Bonde på Bodbyn 
15. Han var även sockenskrivare. 
Nyström, Petter Anton (1825-1885). I riksdagen 1859-1860, 1862-
1863 för Västerbottens norra domsaga.  Född på Ostvik x, bonde på Medle 
7 1847?-1885. 1859-1860 ledamot i förstärkta bankoutskottet och förstärkta 
lagutskottet samt suppleant i bevillningsutskottet. Motioner: om ändring i 
rättegångsbalken angående ”qvinnas giltighet som vittne”, om inrättande av 
lägre elementärskola i Skellefteå, om anslag till avlöning åt en veterinärlä-
kare för norra delen av
Hedström, Gustaf Larsson (1808-1880) i riksdagen 1865-1866 för 
Västerbottens norra domsaga. Bonde på Sörböle (Böle 1b) 1865-1866. Hed-
ström arbetade tidigare på Lejonströms såg och blev senare nämndeman och 
häradsdomare.

Johan Westermark

Olof Pehrsson. 

Foto: Martin Lindqvist.

Källor till detta nummer av Skelleftebygden:
Tvåkammarriksdagen 1867-1970, ledamöter och valkretsar Sthlm, 1992
Enkammarriksdagen 1971-1993/94, ledamöter och valkretsar Björn Asker
Anders Chydenius  demokratisk politiker i upplysningens tid P.Virrankoski, 1995
Övre Norrlands Historia, band 1 och 2 Olofsson, Umeå 1965
Frisinnet 100 år  -  ett särtryck ur Norra Västerbotten P.Hammar, Skellefteå 2002
Ske-bygdens historia: Sex kommuner under ett halvsekel J.Olofsson, Uppsala 1990
Skelleftebygdens historia: Den föränderliga skolan S. Stierna, Uppsala 1986
Gustav Vasa  -   landsfader eller tyrann? Lars-Olof Larsson, Falun 2002
Pehr Högström – en storman i Norrlands kulturliv Gunnar Wikmark
Skellefteå sockens historia, del ett:2 Karl Fahlgren, Uppsala 1956
Margot Bengt Ohlsson, Brombergs 2012
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Almqvist, John (1875-1946) i Skellefteå. Folkskollärare, folkskoleinspektör. Ledamot av första kamma-
ren 1919-1921, 1922-1930. Representerade liberalerna. Ecklesiastikminister 1926-1928. Hans motioner rörde 
främst utbildningsväsendet. 
Bexelius, Henrik (1827-1910) i Mångbyn, Lövånger. Handlande, senare mejeriföreståndare. I andra kam-
maren för Västerbottens andra distrikt 1870-1872. Motioner bl.a. om skiften av jord- och skogsbruk. 
Boström, Nils (1844-1920) i Bodbyn, Burträsk. Lantbrukare. I andra kammaren för Västerbottens mellersta 
distrikt 1879-1884 samt 1887-1905. Ledamot av Lantmannapartiet. Motionerade bl. a. om förmyndarlagstift-
ningen och om rösträtten i prästval. 
Bremberg, Oscar (1846-1908) i Morön, Skellefteå. Jägmästare. I första kammaren 1895-1903, 1907-1908. 
Minoritetspartiet, senare moderat. Flera motioner om skogsvård samt om inrättandet av ett tobaksmonopol. 
Brännström, Ludwig (1876-1951) i Ljusvattnet, Burträsk, senare Brännan, Skellefteå, som brukar anges 
som hans bostadsort. Han bodde egentligen på Brännan inom Stämningsgården och tog över Johan Algot Sten-
bergs hemman. Lantbrukare. I andra kammaren 1919-1921, 1922-1928 samt 1933-1936. Lantmanna- och bor-
garepartiet 1919-1934, högerpartiet 1935-1936. Många motioner om jord- och skogsbruk samt om kommunala 
frågor. Han var intresserad av gammal bondekultur och ansedd som en god historieberättare. 
Burman, Fredrik (1862-1919) i Byske. Lappfogde, häradsskrivare. I andra kammaren 1902-1905. Lant-
mannapartiet 1902, vilde 1903-1905. Motioner om inlandsbanan, om lån ur odlingslånefonden samt om försälj-
ningen av eau-de-cologne och oron att den inhandlas för invärtes bruk. 
Hedborg, Axel (1861-1929) i Skellefteå. Häradshövding. I första kammaren 1904-1906. Moderat. Motioner 
om ungskogsskyddet i Övre Norrland, om inskränkningar i ägostyckningen och för bättre garantier för en pålitlig 
förvaltning av omyndigs medel.
Hjelm, Carl Erik (1826-1896). Folkskollärare. Gården Hannlunda i Gummark, Skellefteå. I andra kam-
maren 1870-1878. Lantmannapartiet. Han motionerade om begränsningar av den enskildes rösträtt i landskom-

muner, om väghållning och skolfrågor, bl.a. en lag med skärpta minimifordringar på inhämtad 
kunskap. Även en interpellation om en ny skogslagstiftning. Han var grundare till Skellefteå 
södra arbetarförening. 
Lagerkvist, Emil (1876-1968) i Skellefteå. Grosshandlare. I första kammaren 1916-1919. 
Liberalerna. Motioner om tvärbanan Jörn-Gubblijaure, om tillståndgivning för automobiltra-
fik samt om åtgärder mot hyresstegring. 

Tvåkammarriksdagen
På 1860-talet fanns ett stort politiskt intresse, där en parlamentarisk reform var den stora frågan. 
Ståndsriksdagen representerade inte längre samhället som det såg ut och alltfler förespråkade en re-
formering av riksdagen.
Det politiska intresset var också stort på 1890-talet och kampen stod mellan de som ville ha frihan-
del på jordbruksvaror och de som ville ha tullar. Västerbotten var frihandelsvänligt då befolkningen 
skulle gynnas av lägre livsmedelspriser. I södra Sverige ville storjordbrukare och godsägare ha tullar 
som skulle hålla priserna uppe på livsmedel. Frihandelsvännerna företräddes i Västerbotten av Johan 
Lundström i Norsjö och tullförespråkarna av Per Zimdahl i Skellefteå. 1890 förekom politisk agita-
tion när tullförespråkarna gav ut ett agitationscirkulär som undertecknats av kapellpredikanten P.A: 
Sandström, skolläraren G. Grundström och kommunalordföranden tillika kvarnägaren Erik Lidman, 
alla i Jörn. Deras kandidat till riksdagen var Per Zimdahl. Frihandelsvännerna svarade mot ett mot-
svarande cirkulär som undertecknats av 55 personer, mestadels bönder.

uLF LuNDSTRÖm

Carl Erik Hjelm
Foto: Algot Åström
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Lindmark, Carl, Drängsmark   (h)  (1880-1959),  lantbru-
kare.  AK  1914-18. FK 1931-38 samt AK 1945-47.   Ordf. i 
Byske kommunalfullmäktige 1922-47, ordf. i kommunalnämn-
den 1907-33. I riksdagen 16 egna motioner, främst om lands-
bygdens angelägenheter, t.ex. statsanslag till gödselvårdsan-
läggningar och enskilda utfartsvägar.
Lundström, Johan (1854-1902) i Norsjö. Lantbrukare. I 
andra kammaren 1888-1902. Gamla lantmannapartiet 1888-
1894, lantmannapartiet 1895-1896 samt 1901-1902, ”Bondes-
ka diskussionsklubben” 1897-1899. Hans motioner rörde bl.a. 
högre dagavlöning till värnpliktiga, förbud mot brännvinsutdel-
ning vid handel med samerna, lagstiftning angående kassaförvaltare inom kommunalnämnder. 
Markgren, Richard (1858-1928) i Burträsk. Kyrkoherde. I första kammaren 1910-1911. Moderat. Hans 
enda motion rörde höjning av det norrländska dikningsanslaget. 
Markstedt, Anton (1836-1897) i Skellefteå. Sjökapten, grosshandlare och sågverksägare. I andra kammaren 
1882-1885 samt 1887. Hans två motioner handlade om lotsverkets löne- och pensionsstater samt avgörandet av 
tvister rörande orten för taxering av beskattningsföremål. 
Mörtsell, Frans Oskar (1861-1942) i Mörttjärn, Malå. Lantbrukare. I andra kammaren 
1909-1911 samt 1912-1914. Nationella framstegspartiet 1909-1911, lantmanna- och borgarpar-
tiet 1912-1914. Hans motioner rörde främst jord- och skogsbruk i de sex nordligaste länen, t.ex. 
rätt till ökad skogsavverkning på vissa hemman i lappmarkerna. 
Mörtsell, Johannes (1824-1888) i Malå. Kapellpredikant, senare kyrkoherde. I andra kam-
maren 1879-1881. Hans enda motion rörde avskaffandet av de flyttande folkskolorna till förmån 
för fasta skolor. 
Nordlander, Daniel (1829-1890) i Stockholm. Generaldirektör. I första kammaren 1884-
1885 för Västerbotten. Uppvuxen i Skellefteå och son till kyrkoherde Nils Nordlander och Anna 
Maria Gestrin. 
Norman, Uno (1857-1926) i Ytterstfors, Byske. Disponent. I första kammaren 1916-1917. 
Nationella partiet. Hans enda motion rörde utbyggnad av lärarinneseminariet i Umeå. 
Ocklind, Carl (1825-1905) i Skellefteå. Läroverksrektor. I andra kammaren 1867-1869. 
Hans enda motion rörde planeringen av en väg mellan Skellefteå och Bodö. 
Stenberg, Johan Algot (1868-1936) i Brännan Skellefteå. Han bodde egentligen på Brän-
nan inom Stämningsgården och hans hemman togs senare över av riksdagsman Ludwig Bränn-
ström. Grosshandlare. I första kammaren 1918-1919 samt 1927-1930. Nationella partiet. 
Wikström, Anton (1876-1935) i Jörn och Skellefteå. Huvudredaktör. I andra kammaren 1912-1921 samt 
1922-1935. Liberal 1912-1923, frisinnad vilde 1924-1925, frisinnad 1926-1934, folkpartist 1935. 30 egna mo-
tioner där flera rörde samfärdsel, jord- och skogsbruk samt kommunala angelägenheter. (Se särskild artikel)
Zimdahl, Per (1836-1925) i Brännan, Skellefteå. Organist, kantor och redaktör. I andra kammaren 1886-
1887, 1903-1908 samt 1909-1911. Lantmannapartiet. Han blev beryktad när han i en motion föreslog att spö-
straffet skulle återinföras och kallades av vissa för ”Spögubben” och hans tidning Skelleftebladet fick för en tid 
heta ”Käppskrindan”. Zimdahl var protektionist och ville ha tullar på jordbruksprodukter. Hans motioner rörde 
bl. a. statsbidrag till gosslöjd i skolan, utfartsvägar, avlöning av fjärdingsmän, skärpta villkor för bankers sedel-
utgivning.

Foto: Holger Ellgaard

Anton Markstedt
Foto: A.W. Eurenius, Sthlm
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Västerbottensfrisinnet - 
något alldeles speciellt…
Den 30 januari 1898 bildas IOGT-
logen ”Hoppets stjärna” i det just 
framväxande stationssamhället 
Jörn. Det är inte minst ungdomar, 
som kommer samman för att un-
der trivsamma former bjuda mot-
stånd mot alkoholkulturen och 
även i övrigt utveckla samhället. 
En av grundarna är den 22-årige 
Anton Wikström, som några år 
tidigare kommit inflyttande från 
barndomshemmet vid Byskeäl-
ven. Han får snabbt förtroende-
uppdrag, dels som sekreterare och 
bokhållare åt kommunalstämmans 
ordförande Erik Lidman, dels som 
fjärdingsman. Och 1905 väljs han 
till ordförande i den nybildade 
Frisinnade lokalföreningen, där 
kärnan utgörs av medlemmar från 

IOGT-logen och Blåbandsfören-
ingen. Och under åren därefter 
bildas uppemot ett hundratal fri-
sinnade lokalföreningar runt om 
i länet på liknande sätt   -   med 
allmän rösträtt, sociala reformer i 
stället för rustningar och restrik-
tiv alkoholpolitik på programmet. 
Dessutom grundas två tidningar, 
Västerbottenskuriren i Umeå och 
Norra Västerbotten i Skellefteå, 
baserade på detta program.

Vår förste folkvalde…
Så när rösträtten efter många års 
kamp inför riksdagsvalet 1911 i 
princip vidgas till att omfatta alla 
vuxna män, så står den frisinnade 
rörelsen redo, inte minst i Väster-
botten. Socialdemokraterna däre-
mot, som försvagats under stor-

strejken, är ännu inte beredda gå 
fram med egna listor utan manar 
till uppslutning bakom de frisin-
nade.

 Och framgången blir formidabel; 
drygt 72 % av alla avgivna rös-
ter i länet tillfaller de frisinnade 
! Ett oöverträffat valresultat, som 
kommer ingå i de svenska histo-
rieböckerna för all framtid. Par-
tiet vinner alla fyra mandaten från 
södra länsdelen och två av de tre 
riksdagsplatserna för Skellefte-
bygden, varav det ena går till just 
Anton Wikström. Med utgångs-
punkt från det nya majoritetsläget 
i riksdagen bildas hösten 1911 en 
liberalt-frisinnad regering med 
Karl Staaf som statsminister.

ROLF GRANSTRAND



Anton Wikström, som också är 
huvudägare och chefredaktör för 
Norra Västerbotten, kommer att 
behålla sin plats i riksdagens an-
dra kammare ända fram till sin 
död, som sker i själva riksdagshu-
set den 26 januari 1935. Han hade 
just påbörjat sitt 25:e riksdagsår, 
och ingen annan har representerat 
Skelleftebygden i Sveriges Riks-
dag under så lång tid.

En tid kantad av såväl bakslag 
som framgångar. Ett första bak-
slag kommer vintern 1914, när 
den liberala regeringen tvingas 
avgå efter det s.k. borggårdstalet 
inför Bondetåget, då kungen gör 
gemensam sak med de politiska 
krafter som önskar upprustning  
-  på tvärs med sin egen regering. 
Anton Wikström har på ledarplats 
i Norra Västerbotten kraftfullt kri-
tiserat förberedelserna av Bonde-
tåget, som han karaktäriserar som 
”Bondeupptåget” (NV 19/1-14) 
och ”Jättebluffen” (NV 9/2-14) 
och efteråt konstaterar han ang 
deltagarna: ”Det var icke sina egna 
ärenden de gingo, de voro i sin tur 
endast statister och marionetter i 
den riktigt tvättäkta högerns hand, 
den höger som anordnat Bondetå-
get för att styrka konungamaktens 
representant  /Gustav V/ i tenden-
serna att stryka ett streck över fol-
kets rätt att själv bestämma i sina 
livsfrågor ! Det är det personliga 
kungadömet, det är ett system där 
den ansvarigna regeringen och 
folkets egna representanter skju-
tas åt sidan, där konungen ensam 
styrer riket med oansvariga och 
osynliga lismare kring tronen som 
rådgivare.”

Kamp för demokrati… ...och för-
bud!
Desto nöjdare är Anton Wikström 
efter ett nytt segerval hösten 1917, 
då på nytt en parlamentariskt 

grundad regering kan bildas i sam-
arbete mellan liberaler och social-
demokrater. Och året därpå är han 
med och beslutar om full och lika 
rösträtt för män och kvinnor samt 
om åtta timmars arbetsdag, vilket 
naturligtvis är av största betydelse 
för arbetarväljarna i Västerbotten. 
För småbrukarna, som var de fri-
sinnades andra stora väljargrupp, 
hade åttatimmarsdagen sannolikt 
mindre praktisk betydelse.

Men det var ändå nykterhetsfolket 
som var de frisinnades kärntrupp, 
och efter krigsåren väcks frågan 
om totalförbud för alkohol. Frå-
gan skär genom partierna och hän-
visas till en folkomröstning 1922. 
Trots en förkrossande majoritet i 
Västerbotten, över åttio procent 
röstade för förbud, så blir det i 
hela riket en knapp majoritet för 
avslag. Slitningarna inom partiet 
är dock nu så stora att det året ef-
ter omröstningen splittras: två nya 
partier uppstår -  Liberala partiet 
och Frisinnade partiet. Nästan alla 
medlemmar i Västerbotten kvar-
står i det frisinnade partiet, liksom 
även riksdagsledamöterna. Ja, för-
utom  just Anton Wikström, som 
åren 1924-25  inte ingår i parti-
gruppen utan agerar på egen hand.    

Åren efter första världskriget väx-
er sig freds- och nedrustningsopi-
nionen allt starkare och fredsför-
eningar bildas runt om i städer och 
på Västerbottens landsbygd. Och 
dom frisinnade går i spetsen, inte 
minst genom Norra Västerbotten 
och Anton Wikström. År 1926 
bildar de frisinnade regering och 
Wikströms partikamrat och Ume-
åkollega Gustav Rosén blir för-
svarsminister med uppgift att av-
veckla ett stort antal regementen 
men också förbättra de värnplikti-
gas och underbefälens sociala för-
hållanden.

De frisinnade fortsätter driva små-
brukarnas och landsbygdens krav 
på bättre villkor, bl.a. vad gäl-
ler skolor, sjukvård och kommu-
nikationer och när det gäller att 
motverka de stora skogsbolagens 
framfart. Och därmed är det först 
vid valet 1934, som socialdemo-
kraterna  blir större än de frisin-
nade i Västerbotten, långt senare 
än i andra delar av landet.

Avlider i riksdagen
Efter att Gustav Rosén 1931 ut-
nämnts till länets landshövding 
och i synnerhet efter Anton Wik-
ströms plötsliga dödsfall i januari 
1935, så var det ingen som lika 
självklart representerade väster-
bottensfrisinnet i Sveriges Riks-
dag. Visserligen hade en ung 
nykterhetsman och kommunalar-
betare från Skellefteå, Henning 
Gustafsson, vid det här laget valts 
till vice ordförande för Folkpar-
tiets Ungdomsförbund   -  med 
blivande partiledaren Bertil Ohlin 
som ordförande, men det skulle 
ännu dröja dryga dussinet år innan 
han skulle ta plats i riksdagen.

Nilsson i Norrlångträsk
Vid trettiotalets slut var det i första 
hand den femton år äldre handla-

Anton Wikström med familj 1923. Hustrun Margareta Vilhelmina ”Mina” Stenlund 
samt barnen från vänster Anna Greta, Karl Gustav, Anna Lisa, Karl Henrik, ”KH”
Foto: Sundborg & Lindberg
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ren i Norrlångträsk, Andreas Nils-
son (1883-1971), som företrädde 
västerbottensfrisinnet. Han repre-
senterade Skelleftebygden i andra 
kammaren under beredskapsåren 
1939-44 och var trots detta ändå 
hård motståndare till ökade för-
svarsanslag och intog en närmast 
pacifistisk hållning. Han ingick 
som suppleant i konstitutionsut-
skottet, som granskade samlings-
regeringens göranden och låtan-
den. Drev även ivrigt det klassiska 
kravet på arbetstidsförkortning.

Den ledande arbetarliberalen
Riksdagsvalet 1948 blev en stor 
framgång såväl för Folkpartiet 
som för den nye partiledaren Ber-
til Ohlin. Antalet fp-ledamöter i 
andra kammaren mer än fördubb-
lades; från 26 till 57 mandat. Av 
partiets 880 000 väljare uppskat-
tades arbetarna till drygt en tredje-
del. Men ännu hade ingen arbetare 
tagit plats i partiets riksdagsgrupp!

Men det sker i och med valet 1952, 
då garveri- och kommunalarbe-
taren från Norrböle i Skellefteå, 
Henning Gustafsson,  -  jämte två 
andra med arbetarbakgrund från 
andra delar av landet -  tar plats 
i riksdagen. Men det är Henning 
Gustafsson som är den ledande, i 
egenskap av ordförande i folkpar-

tiets arbetardelegation, ledamot av 
partistyrelsen och under några år 
på 1960-talet även ordförande i 
dess arbetsutskott.

Under sina sexton år i riksdagen 
kommer han ingå i det mäktiga 
statsutskottet, som fr.a. arbetar 
med statsbudgeten. Han medver-
kar också under riksdagsåren i 
inte mindre än tio statliga utred-
ningar och kommittéer. Hans hu-
vudsakliga intresseområden är 
arbetarskyddslagstiftning och bo-
stadspolitik samt strävan efter en 
pensionsreform för de breda lön-
tagargrupperna. Så inför riksdags-
valet 1956 medverkade arbetar-
delegationen till  att en snabb och 
rättfärdig lösning av pensionsfrå-
gan blev en huvudpunkt i partiets 
valprogram.

Fortsatta framgångar
Och valet gick bra; nu hade folk-
partiet 88 mandat i andra kamma-
ren  -   mer än någon gång sedan 
den allmänna rösträttens införan-
de. Och i Henning Gustafssons 
egen valkrets, det frisinnade Väs-
terbotten, så gick mer än var fjärde 
röst till partiet.    

Men det blev inte Henning Gus-
tafsson utan direktör Nils Aastrup 
som kom att företräda folkpartiet i 
den statliga pensionsutredning som 
nu tillsattes. Och när utredningen i 
februari  1957  föreslog en lagfäst 
tilläggspension om minst 65 pro-
cent av medelinkomsten under de 
femton bästa åren, vilket stöddes 
av LO och TCO, så kom i stället 
folkpartiets representant reservera 
sig tillsammans med högern och 
arbetsgivarna. Därmed var posi-
tionerna låsta inför de kommande 
årens s.k. ATP-strid, som innehöll 
en folkomröstning den 13 oktober 
1957, en regeringskris med följan-
de nyval till andra kammaren den 

1 juni 1958 samt ett kommunal-
val den 18 september 1958. Folk-
partiets väljarandel sjönk med en 
tredjedel, till 15,6 procent i det 
sistnämnda valet och det var fr.a. 
arbetarväljarna som övergav par-
tiet  -  trots att Henning Gustavs-
son i den avgörande tv-debatten 
mot bl.a. Gunnar Sträng gjorde 
en stark insats.  Så här skrev Tage 
Erlander i sin dagbok dagen efter 
debatten : ”…; däremot undrar jag 
om inte Henning Gustafsson åter-
ställde en del av folkpartiets rub-
bade förtroende.”

När så Henning Gustafssons vän 
och kollega från folkpartiets ar-
betardelegation, metallarbetaren 
Ture Königsson, i den avgörande 
riksdagsomröstningen den 14 maj 
1959 går emot partiet och lägger 
ner sin röst, och därmed möjliggö-
ra att det socialdemokratiska ATP-
förslaget antas med minsta möj-
liga marginal, så är ATP-striden 
slutgiltigt över. Och folkpartiets 
framryckning inom arbetarklassen 
har brutits. 

Även frisinnet klingar av
Under 1960-talet förändras folk-
partiets karaktär och efter Oh-
lins avgång, så kommer den mer 
liberal-radikala falangen baserad i 
fr.a. Stockholmsregionen att få ett 
dominerande inflytande. Den pa-
cifistiska traditionen trycks slut-
giltigt undan till förmån för idéer 
om upprustning och NATO-med-
lemskap. Och nykterhetsperspek-
tivet ersätts av liberala krav på av-
skaffande av monopol och friare 
tillgång till rusdrycker.

Henning Gustafsson sitter kvar i 
en mer kringskuren position men 
driver delvis på egen hand frågor 
som ”löntagarnas andel i vinst” 
samt ”lika lön för lika arbete” och 
andra jämställdhetsfrågor. Inte 



minst engagerar han sig för grundskolans genomför-
ande och vidareutveckling. Och kvarstår som redaktör 
för den särskilda fp-tidskriften ”Arbetaren och politi-
ken”, tillkommen 1949 på Gustafssons eget initiativ, 
fram till nerläggningen 1969, då han  -  som den siste 
arbetarliberalen - just lämnat riksdagen. En epok i det 
västerbottniska  - och svenska  -  frisinnets historia är 
över.  Måhända har ingen riksdagsrepresentant från 

Skelleftebygden gjort en lika framträdande och be-
tydelsefull insats i de stora sammanhangen. Och den 
tidning där hand under så många år medverkade med 
”Brev från Riksdagen” har fortfarande  -  efter drygt 
hundra år  -  devisen ”Frisinnad länstidning”!

ROLF GRANSTRAND

Riksdagsledamöter i tvåkammarriksdagen  -  efter demokratins genombrott 1921
Axel Baeckström, Kusmark (1888-1938) (fp)  Kyrkoherde i Kågedalens fs 1933-38, AK för V-botten 
1937-38,   14 motioner, bl.a. ang. barnbidrag och om högre anslag till populärvetenskapliga föreläsningar.
Nils Brännström, Burträsk  (1877-1965), (fp)  lantbrukare och disponent. AK 14/2 1935 (efter  Anton 
Wikströms bortgång) – 1936. Brodern Ludvig var samtidigt ledamot för högern. Många förtroendeuppdrag 
i Burträsk, bl.a. ordf. i kommunfullmäktige. Godtemplare. Fem egna motioner, bl.a. ang. jordbrukslån och 
folkpensioneringen.                                               
Linus Engman, Burträsk (bf)  (1896-1960). Lantbrukare. AK 1944. Nämndeman, skiftesgodeman, hä-
radsdomare.
Henning Gustafsson, Skellefteå.  (1900-1982) (fp).  AK 1952-68. Godtemplare.  (Se i övrigt särskild 
artikel om Västerbottensfrisinnet.)
Nils-Eric Gustafsson, Byske  (bf/c)  (1922-2017), småbrukare, senare lärare. FK 1957-70, i enkammar-
riksdagen 1971-76.  199 egna motioner, fr.a. om det norrländska jord- och skogsbruket,  men också om de 
värnpliktigas villkor samt om korrespondensstudier.
Astrid Lindekvist, Skellefteå (s), (1907-1990), tandtekniker, sedermera tjänsteman. AK 1961-68. Sex 
egna motioner, bl.a  om förebyggande av barnolycksfall och om familjeförsörjares efterlevandepension. 
Kommunalt verksam i hälsovårdsnämnd och barnavårdsnämnden, ordf. 1955-66. Ordf. i Skellefteå social-
demokratiska kvinnoklubb 1937 -1953, även en senare sejour. 
Evald Lindmark, Drängsmark  (h)  1885-1944, lantbrukare.  AK  1921-44. Styrelseledamot riksdagens 
grupp för kristlig livsåskådning 1930-43, sekr. från 1934.  Styrelseledamot i riksdagens nykterhetsgrupp 
1929-43, ordf. 1942-43.  104 egna motioner, varav många om jord- och skogsbruk samt vägväsendet, även i 
nykterhetsfrågor.
Andreas Nilsson, Norrlångträsk. (fp) 1883-1971,  skräddare, sedermera handlare och poststationsföre-
ståndare. Barnavårdsman.   AK  1939-44. Sex egna motioner, bl.a. handelns arbetstider samt tillstånd för 
biografföreställning. 
Magnus Nilsson, Varuträsk  (s)  1891-1960, lantbrukare.  AK 1944-52. Länsombudsman för RLF åren 
1939-43.  Nitton egna motioner, bl.a. ang. nationellt bensinpris, om vatten- och avloppsfrågor samt om 
statsbidrag till samlingslokaler. 
Lage Svedberg, Burträsk  (s)  1901-78,  småbrukare, sten- och vägarbetare, arbetsförman. Ledamot i 
kommunalnämnden 1931-62.    FK 1939-70. Under tjugo år ledamot i Jordbruksutskottet. Femtiofyra egna 
motioner, främst om landsbygdens angelägenheter, t.ex. vägunderhåll, skogsbruket samt lärarrekrytering. 
Andra motioner gällde begränsning av försvarskostnaderna samt ”viss kontroll av anslagen till kungl hov-
staterna”.
Johan Bernhard Wiklund, Byske  (s)  1886-1953, sågverksarbetare, sedermera polis.  AK  1929-36.  
Ledamot av konstitutionsutskottet. Femton egna motioner, bl.a. om polislagstiftning och indrivning. 
Oskar Åkerström, Clemensnäs  (s)  1896-1964, arbetare vid Scharins trämassefabrik, ordf. i Pappers 
avd. 8.   AK 1937-60. Ledamot av statsutskottet 1941-60. Tjugosju egna motioner, bla.a. ang. begränsning 
av försvarsutgifter samt tillsättande av kommission ang atomstridsmedlens verkningar. Bekant som ATP-
reformens ”fader” genom riksdagsmotion om tjänstepension 1944.
Carl Östlund, Myckle   (h)  1894-1971, lantbrukare.  AK 1948-64. Ledamot i jordbruksutskottet 1957-
64.  Ingick i högerns förtroenderåd 1957-63.  Sextioåtta egna motioner, främst om landsbygdens näringsliv 
och samfärdsel samt ang. grupplivförsäkring för värnpliktiga.



På plats i enkammarriksdagen
Roland Brännström,  Ske-å  (s)   f. 8/2 1930 i Bureå församling.  Byggnadsarbetare och verkmästare. 
Ordf. i Byggnads lokalavdeln 58-59. I riksdagen från 1969 till 1991. Sakkunnig i försvarsdepartementet 
1982-88. Ett tjugotal uppdrag i statliga utredningar och styrelser, ofta med försvarspolitisk inriktning.  Skrift: 
”Utskottsminnen” (1996).
Christina Flink, Ske-å  (s)  (1947- 1986 , genom bilolycka).  Arbetsförmedlare i Falun, Borlänge och Ske-å 
1975-85.  I riksdagen 1985-86. Fem egna riksdagsmotioner. Suppleant i arbetsmarknadsutskottet och konsti-
tutionsutskottet. Ordförande för länets s-kvinnor 1983-85.
Ulf Grape, Skråmträsk, (m), f. 1960, företagare. I riksdagen 2008-10. Ersättare i försvars- och trafikutskot-
ten.
Nils-Eric Gustafsson, Byske  (c)  (1922-2017)   Småbrukare, distrikts-studieledare i SLS . Riksdagsleda-
mot åren 1957-76. Ledamot i Byske kommunfullmäktige 1951-1966 och Skellefteå 1967-75. 45 egenmotio-
ner, med i åtta statliga utredningar, flera angående kriminalpolitik. Samt styrelser, bl.a. LKAB, Sveriges Radio 
och kriminalvårdsstyrelsen.
Börje Hörnlund, Skellefteå.  (c)  f. 17/6 1935 i Nordmalings församling.  Skogsmästare.  Landstingsråd 
1968-76, arbetsmarknadsminister  1991-94, landshövding i Västernorrland i feb. 1996. I riksdagen 1976-96. 
280 egna motioner, 18 interpellationer, 44 frågor och 91 anföranden. Ledamot av kommunfullmäktige 1967-
73, landstinget 67-94 och dess FU 68-85, ordf. 71-76. Åtta kommittér och utredningar, bl.a. ordf. i Hälso- 
och sjukvårdsutredningen 1976-79. Ledamot i socialstyrelsen, AP-fonderna, AC-Invest och arbetslivsfonden. 
Skrift : ”Modernisera Sverige – hela Sverige”, (1991, tillsammans med Olof Johansson).
Rinaldo Karlsson, Skelleftehamn  (s)  1942-2002,  metallarbetare, ordf. i  Metalls avd. 209  åren 1976-88.  
I riksdagen 1986-2002.  24 egna motioner. Ledamot i socialutskottet, även alkolholpolitisk talesperson för 
partiet. Ledamot av mineralråvarukommittén 87-89.
Katarina Köhler, Ske-å, Ursviken (s), född 1954, folkhögskollärare. Ersättare i riksdagen hösten 2007, 
invald 2010. Suppleant i civilutskottet samt miljö- och jordbruksutskottet.
Helena Lindahl, Bygdsiljum, (c), född 1972, lärare.  Invald i riksdagen 2010. Ledamot av näringsutskottet. 
Bl.a. engagerad för Norrbottniabanan och ett kärnkraftsfritt Bottenviken.
Veronica Lindholm, Kusmark (s), född 1984. Personlig assistent. Invald 2014. Ledamot konstitutionsut-
skottet, se artikel.
Carin Lundberg, Skellefteå  (s)  f. 28/4 1944. Uppväxt i Boliden. Socionom, utredare vid försäkringskas-
san, säljare och utbildare på Kommundata.  I riksdagen åren  1991-2006.  Ledamot i lagutskottet, finansutskot-
tet, riksdagsstyrelsen och krigsdelegationen.  Ledamot i riksgäldskontorets styrelse, finansinspektionen och 
riksbanksfullmäktige. Ordf. Skellefteå arbetarkommun och partidistriktet.
Hagar Normark, Boliden  (s)   f. 21/7 1919 i Malå. Utbildning : Medlefors 1965-67 samt kurser och stu-
diecirklar. Ordf. i Bolidens ABF 1953-66, styrelsemedlem i ABF-distriktet 1955-74. Ordf. Bolidens socialde-
mokratiska kvinnoklubb 1964-82. I riksdagen åren 1971-1985. 44 egenmotioner, 10 frågor och 31 anföran-
den.  Motionerade bl.a. om dans i skolan. Styrelsen för riksskatteverket 1974-87, länsstyrelsen 1976-85 samt 
AB Vin&Sprit-centralen från 1980. Trafikpolitiska utredningen 1972-78.
Britta Rådström, Skelleftehamn (s), (1954-2015). Textilarbetare, folkhögskollärare. I riksdagen åren 
2002-2010. Ledamot av skatteutskottet samt ersättare i utbild-nings- , utrikes- och försvarsutskotten.
Ingegerd Saarinen, Carlgård (mp), född 1947, bibliotekarie. I riksdagen 1998-2008. Ledamot av närings-
utskottet. (Se särskild artikel.)
Svea Wiklund, Bygdsiljum  (c) , lantbrukare. (1917-1992).    I riksdagen 1974-79.  Ordf. i Centerns 
Kvinnoförbunds distrikt 1956-74. Ledamot i Burträsk kommunfullmäktige 1951-73, ordf. 71-73. Kommu-
nalnämnden 1964-70;  Sveriges första kvinnliga kommunalnämndsordförande. Även ordförande för Svens-
ka Kommunförbundet 1979-80. Ledamot av socialstyrelsen 1978-84 och kriminalvårdsstyrelsen 1977-88.  
Omsorgskommittén 1978-81.  41 egenmotioner, 4 interpellationer, 13 frågor och 10 anföranden, bl.a. om 
föräldrapenning, familjevård och barnomsorg, hälso – och sjukvårdsfrågor, lantbrukets avbytartjänst samt 
kriminalvården.
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Om socialdemokraterna
Sedan 1970 har åtta personer från Skellefteå representerat socialdemokaterna i Riksdagen. I valen har partiet 
stadigt samlat runt 50 % av rösterna i såväl kommunval som riksdagsval. Socialdemokraterna har alltså i 
Skellefteå åtnjutit ett mycket stor förtroende hos väljarna. 
Det är sex kvinnor och två män som representerat socialdemokraterna. Ledamöternas huvudsakliga arbete 
har ägt rum i de utskott de valts in i samt att aktivt delta i riksdagsgruppens arbete tillsammans med de mel-
lan 110 – 150 andra socialdemokratiska ledamöterna. Ett par av ledamöterna, Carin Lundberg och Veronica 
Lindholm, berättar själva i detta nr av Skelleftebygden om sina erfarenheter.
En viktig uppgift för de socialdemokratiska ledamöter har varit att hålla kontakten med partiorganisationen 
i Skellefteå. Ledamöterna har ofta varit med vid Socialdemokraternas representantskapsmöten där ca 140 
socialdemokrater från kommunens alla delar träffas för att prata om viktiga politiska frågor. På samma sätt 
har riksdagsledamöterna varit inbjudna till kommunfullmäktigegruppens möten samt även när nämndsord-
förandena från kommun och landsting träffats. 
Den starka ställning socialdemokratin haft i Skellefteå i jämförelse med den minskande röstandelen för par-
tiet på riksplanet har också inneburit ett stort intresse från centralt håll att ta del av Skellefteås erfarenheter. 
Ett exempel på det är att Lorentz Andersson, kommunalråd i 22 år, under många år var ledamot i den Soci-
aldemokraternas partistyrelsen. 

TOMAS MARKLUND

Glimtar från riksdagen
Första tiden i Riksdagen var kaotisk. Utbildad socionom, unik kompetens från mitt område i datavärlden 
och erfaren från flera andra branscher så trodde jag inte på dom som sa att det skulle ta en mandatperiod att 
komma in i uppdraget. Men de hade rätt.  - Helt ny miljö, mängder av dokument att läsa, byråkratiskt språk 
och massor av möten fyllde mina dagar. Formuleringar  i betänkanden måste vägas på guldvåg, eftersom de 
ska utgöra förarbeten till lagar. Dessutom en borgerlig politik, djupt orättvis, som dessutom syntes  öka den 
ekonomiska kris Sverige befann sig i 1992.  Allt bidrog till min förtvivlan; hur skulle jag klara detta ?
En mycket positiv överraskning var alla kollegor; kunniga, engagerade, 
trevliga, många med ”fel” politisk åskådning, men ändå lika hängivna 
sin sak. Många visade upp sidor jag aldrig hade föreställt mig. Så t.ex. 
var finansministern Allan Larsson, känd som arbetsmyra och lite torr, en 
alldeles utmärkt dansör. Åh, vad vi buggade på vårfesten !
I Riksdagen blir man specialiserad inom sitt utskottsområde, men samti-
digt ska man hemma i valkretsen vara kunnig i allt. Hur kunde det t.ex. 
komma sig att jag vid ett möte i Nordmaling inte kunde redogöra för 
detaljer i djurskyddslagstiftningen ? Dock ger kontakten med väljarna 
en uppfattning om vilka frågor som upplevs viktigast och dels möjlig-
heter förklara vår politik. ”Varför har ingen sagt det här förut ?” fick jag 
mången gång höra, när jag berättade om samband och försökte teckna en 
helhetsbild.  Med allt kortare  nyhetsinslag i  radio och TV, så är detta med 
sammanhangen ett växande problem.
Som riksdagsledamot blir man också ofta inbjuden till ”besök i verklighe-
ten”, vilket är viktigt, även om jag ju hade min verklighet hemma i Skellefteå. Fick besöka så många arbets-
platser, som gav information och erfarenheter. Och myten om samhällsfrånvända förtroendevalda är, enligt 
min erfarenhet, just: en myt!  

CARIN LUNDBERG
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Med miljön i centrum
INGeGeRD SAARINeN

Jag kom in i riksdagen efter valet 1998. Jag stod som nummer 
två på miljöpartiets lista, efter Peter Eriksson från Norrbotten 
som även stod överst på Västerbottens riksdagslista. Han blev 
senare utsedd till kommunalråd i Kalix, och jag kom in och 
övertog  även hans plats i näringsutskottet. Näringsutskottet 
visade sig vara en lyckträff för mig. Frågorna som togs upp 
där var jätteintressanta och eftersom jag var ensam i utskottet 
från mitt parti fick jag ansvar för alla frågorna.

Energi var en stor sak för oss , företag , med betoning på 
småföretag. Men utskottet behandlade alla slags företag, små 
stora, statliga… regionalpolitik, konkurrenspolitik, mineral-
politik, handelsfrågor. Det blev att snabbt sätta sig in det ena 
efter det andra.

Drivmedel för motorfordon var en av de frågor jag lade mest 
tid och kraft på. Jag lyssnade på många som ville producera 
drivmedel och kom underfund om att de regler som fanns var 
väldigt specifika, som om de var skrivna för att gynna vissa 
processer och missgynna andra. Och ute i kommunerna var 
det på samma sätt. Man hade vissa idéer och såg inget annat.  
De som kom med nya processer eller idéer var inte välkomna.  
Pengarna satsades fel. De som tänkte nytt fastnade och gav 
många gånger upp. Tyvärr lyckades jag inte reformera om-
rådet, eftersom jag blev avbruten när jag blev av med min 
riksdagsplats efter 2006 års val.

Jag gjorde en ”hearing” om elmarknaden för alla partier i 
riksdagen, där jag inbjöd olika experter. Jag hade fått löfte 
från utskottsmedlemmarna och nästan alla hade lovat kom-
ma. När allt var klart och bara ett par dagar återstod till min 
”hearing”, så fick utskottsmedlemmarna en inbjudan från 
Vattenfall till kvällen före min hea-ring. Framför allt skulle 
Vattenfall  berätta om elmarknaden och dessutom bjuda på 
fin supé. Hela utskottet gick på Vattenfalls presentation och 
ledamöterna sade till mig att de nu inte skulle ha tid med min 
hearing. Det räckte med att få Vattenfalls bild. Det medförde 
att utskottet, som var de som skulle kunna göra skillnad, god-
tog Vattenfalls bild av elmarknaden och struntade i att sätta 
sig in i andra möjligheter.

Och den som framför allt motarbetade en elmarknadsreform 
var Vattenfall. Man låtsades värna konsumenterna mot högt 
pris men det handlade mer om att behålla makten, vinsterna 
och den befintliga strukturen.   Mitt parti samarbetade med 
regeringen och ville ge Vattenfall direktiv att satsa minst 10 
% på förnybart. Men regeringen tvekade. VD Josefsson och 
Vattenfall drev under denna tid omfattade affärer i Tyskland 
och övriga Europa för att bli ett jättestort bolag för kolkraft 
och kärnkraft. Allt med den socialdemokratiska regeringens 
goda minne.

Jag och Peter Eriksson gick flera gånger ut och krävde att Jo-
sefsson skulle avgå som vd för Vattenfall på grund av de mil-

jömässigt hiskeliga satsningarna 
som pågick, fast man i ägardirek-
tiven hade kravet på sig att vara ett 
föredöme på miljöfronten. Vi tyck-
te det var mycket lätt att se att det 
hela skulle sluta med katastrof, inte 
bara för miljön utan även för Vat-
tenfall. Men Josefsson, ledningen och regeringen såg bara de 
jättelika vinster man just då kunde håva in. Det hela slutade 
ju senare med Nuonaffären, men den fick ju Maud Olofsson 
hundhuvudet för trots att hon bara gick vidare i socialdemo-
kraternas ullstrumpor och lät bolaget bestämma självt. 

Men tänk...tänk om man hade lyssnat på Peter och mig. Då 
hade vi Sverige varit osannolika 53 miljarder rikare! Tänk o 
tänk så många viktiga framtidssatsningar Sverige skulle ha 
fått råd med om Josefsson fått gå där och då och miljöfrå-
gorna tillåtits utvecklas istället!

Det stora diskussionsämnet under mina åtta år i riksdagen var  
kärnkraften. Folkpartiet drev oförtrutet att kärnkraften skulle 
utvecklas. Vi och några andra partier ville påbörja avveck-
lingen. Hela kraftbranschen höll med folkpartiet. Otaliga var 
de diskussioner jag bjöds in till för att mot alla andra kräva 
att kärnkraften skulle avvecklas och alternativen utvecklas. 
Kärnkraften var den dominerande frågan för kraftbranschen 
och storindustrin. Men under min tid i riksdagen lades Bar-
sebäck ned. 

Kärnkraftens säkerhet var för oss en viktig del av diskussio-
nen. Miljöpartiet hade dokumenterat att den svenska kärn-
kraften var långt ifrån så säker som man hävdade. Jag berät-
tade i riksdagsdebatterna om de stora risker som fanns men 
det var som att prata för döva öron. Trots omfattande doku-
mentation trodde man oss inte. Men vi hade rätt. Så småning-
om inträffade den ena incidenten och tillbudet efter det andra 
och kärnkraftsbranschen tvingades till stora renoveringar och 
säkerhetshöjningar.

Jag fick representera miljöpartiet i flera utredningar. I 
Flexmex-utredningen hävdade jag att tilldelningen av ut-
släppsrätter måste vara mycket snålare, annars skulle klimat-
politiken tappa sitt enda verktyg. Där var jag helt ensam och 
antalet gratis utsläppsrätter blev groteskt stort och klimatpo-
litiken verkningslös.

Fast vi givetvis hade olika åsikter om det mesta bemötte de 
flesta i riksdagen varandra med respekt. Jag deltog i riksda-
gens miljöförening Globe tillsammans miljöintresserade från 
alla partier. Det var roligt och givande, och jag fick ett stort 
ansvar, bl.a. när riksdagen ordnade en internationell miljö-
konferens.



19SKELLEFTEBYGDEN  2/2016

Att vara riksdagsledamot 2017
veRONIcA LINDHOLm

Ett nytt år med nya förutsättningar att fylla med årets utma-
ningar. Vet inte varför men det har alltid tilltalat mig. Jag är 
en 32 årig undersköterska, personlig assistent och fd allmän 
facklig pedagog från Medlefors Folkhögskola. Sedan valet 
2014 är jag folkvald riksdagsledamot för socialdemokrater-
na i Skellefteå och Västerbotten. En helg i månaden jobbar 
jag fortfarande kvar på mitt jobb som personlig assistent. Jag 
är så glad att det funkar. Tror att det är viktigt att ha en fot 
kvar i ”verkligheten”. Jag blir glad när någon tar sig tid att 
prata eller ringa mig för att skälla ut mig och den politik som 
jag och partiet framför. Varför? Jo, för då får jag en chans 
att bemöta det som sägs. Kunna lyssna, förklara, vi kan ha 
en dialog och rent av ibland bli överens i en fråga. Eller få 
bra argument med mig tillbaka till riksdag och regering. Det 
om något är demokrati för mig. Jag önskar att fler människor 
vågade göra det. Det värsta som kan hända är att en lär sig 
något nytt. I riksdagen finns 15 utskott med olika arbetsom-
råden. I varje utskott finns 17 ledamöter och platserna är 
fördelade som i en miniriksdag. Jag tycker själv att jag hade 
tur som hamnade i det äldsta utskottet från 1809, Konstitu-
tionsutskottet. Jag har lärt och lär mig så mycket varje dag 
om styret av vår demokrati. I Sverige har vi fyra grundlagar. 
Regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihets-
grundlagen och successionsordningen. Utskottets arbete 
regleras i Regeringsformen och Riksdagsordningen. Riks-
dagens kontrollmakt utövas genom Konstitutionsutskottet 
bland annat genom att granska ministrarnas tjänsteutövning 
och regeringsärendenas arbetsgång. Det är här besluten fat-
tas för hur vårt land ska styras enligt grundlagarna. Jag är 

också suppleant i Socialutskottet. Det är egentligen de frå-
gorna som ligger mig varmast om hjärtat tillsammans med 
de arbetsrättsliga och socialförsäkringssystemet då jag är av 
uppfattningen att det till stor del är det som vår demokrati 
bygger på. 

Aldrig har väl så mycket hänt på så kort tid under de två 
första riksdagsåren som nu. En kort tillbakablick: en mino-
ritetsregering utses i riksdagen. För första gången någonsin 
i svensk historia så fäller ett parti, (SD), en regeringsbud-
get. (S) och (MP) fick styra med borgarnas budget. Den 
största flyktingkris som världen har varit med om någonsin 
sker just nu. 60 miljoner människor på flykt undan krig och 
diktatur. Vi tog emot 163 000 asylsökande människor 2015. 
December Överenskommelsen spräcktes av (KD) och (M). 
Det var en överenskommelse som skulle hålla fram till 2022 
för att vi skulle ha någon form av praxis för hur vi ska kunna 
styra landet framåt. Nu är läget ett annat och vi kommer 
att tvingas ha extremt mycket förhandlingar framöver för 
att kunna få igenom någon politik alls. Har länge tryckt på 
vikten av att vara källkritisk och gör det igen. Är bekymrad 
över att många jag träffar inte vet vilka nyheter de kan lita 
på. Inte många svenskar vet idag hur vår demokrati fungerar. 
Hur en kommun eller ett landsting styrs. Hur beslut i riksda-
gen fattas. Många vi träffar har tappat tilltron till samhället. 
Vad gör detta på sikt med demokratin, tilliten till staten och 
med människors tro på mediavärlden och de som speglas? 
Jag vet att det handlar om att synas, lyssna och lyssna lite 
till, och att prata med människor. Jag antar att mina tankar 
egentligen mer handlar om hur vi bygger starka och trygga 
människor. Sist av allt vill jag påminna om att det gäller att 
skilja på regeringen och partiets ideologi som är hjärtat i 
vår rörelse. Regeringen måste förhandla. Det tar ont i mitt 
fackliga hjärta ibland. Men det är en förhandling utifrån det 
politiska läget vi befinner oss i. Fackföreningarna ska göra 
så som de alltid har gjort - trycka på kollektivavtal. De ljus-
skygga arbetsplatserna kommer också att synas ännu tyd-
ligare nu. Gräsrötternas uppgift är att trycka på regeringen 
och peka ut riktningen så att de håller sig på vägen.

Trots allt. Att vara folkvald riksdagsledamot är en fantas-
tisk känsla som fortfarande finns kvar. När jag lämnar lugnet 
hemma i Skellefteå på tisdagsmornarna och kommer fram 
till riksdagshuset i ett pulserande Stockholm. Då försöker 
jag att alltid stanna upp framför Riksdagen och ta in att här 
spenderar jag tre dagar i veckan för att styra Sverige till-
sammans med 348 andra riksdagsledamöter. Precis när den 
tanken drar förbi så känns den lika overklig varenda gång. 
Kan konstatera att det är det finaste förtroendeuppdraget 
som en kan få förtroendet att få förvalta. Människors tro på 
demokrati. 
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Margot Wallström, rimligen den mest betydande politikern med 
rötter i Skelleftebygden.
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1994-96. Socialminister 1996-98. Sveriges EU-kommissionär 1999-2009. FN:s särskilda 
representant 2010-12. Utrikesminister 2014 - ....
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