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Vad är en folkrörelse? 

Perioden 1850 till 1920 brukar kallas De stora folkrörelsernas tid.  Många människor började 

engagera sig i olika föreningar som verkade för bland annat rösträtt, nykterhet och religionsfrihet.   

I föreningarna kunde de tillsammans kämpa för att deras mål skulle bli verklighet. En folkrörelse 

består av flera föreningar som har samma mål och engagerar stora massor av människor. 

Folkrörelserna fungerade också som demokratiskolor för medlemmarna. I föreningarna fick de rösta 

och de fick möjlighet att bli valda till uppdrag som ordförande, sekreterare och kassör.  

Till de stora folkrörelserna brukar man räkna nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen, frikyrkorörelsen 

och rösträttsrörelsen. Men även idrottsrörelsen kan räknas dit.  

Har du hört talas om en folkrörelse förut? 

Vet du någon i din släkt som har tillhört en av de stora folkrörelserna? 

Tillhör du själv någon förening idag? 

 

Om materialet  

I det här materialet presenteras fyra berättelser från folkrörelsernas Sundsvall. Till berättelserna hör 

bilder eller dokument som kommer från Föreningsarkivet Västernorrland. Hos oss förvaras 

föreningslivets kulturarv, bland annat i form av protokoll som visar vad föreningarna gjorde och 

pratade om. 



 
Demonstration på Hamnplan i Sundsvall, 1899. Reinhold Olssons personarkiv 

 

Föreningsrättsstriden 1899 

En fackförening är en grupp arbetare som tillsammans försöker få till exempel bättre lön eller bättre 

arbetsvillkor. Fackföreningsrörelsen i Sundsvall växte väldigt snabbt under 1899. I januari det året 

hade facken på de olika sågverken tillsammans 1 463 medlemmar. Efter bara tre månader hade 2 361 

människor gått med. 22 februari skrev sågverkspatronen E. A. Enhörning på Kubikenborg ett brev till 

arbetarna. I det stod att han inte ville ha arbetare som var medlemmar av Svenska brädgårds- och 

sågverksarbetareförbundet eller annan liknande förening anställda hos sig. Efter det skickades 

liknande brev ut till arbetarna vid alla sågverk i sundsvallsområdet. 

Arbetarna gick ut i strejk för att protestera mot breven. Det betyder att de vägrade arbeta. 

Arbetsgivarna svarade med lockout som betyder att arbetarna inte fick komma till arbetsplatsen. 

Många arbetare sparkades och vräktes från sina bostäder vid sågverken.  

26 juni erkände fackföreningarna att de hade förlorat striden. Många sågverksarbetare som hade 

varit med och strejkat emigrerade till Amerika eller flyttade till annan ort i Sverige. De kunde inte få 

jobb i Sundsvall längre på grund av att de varit med i konflikten. 

Men 1906 slöts ett avtal mellan fackföreningarnas och arbetsgivarnas största organisationer. Då 

bestämdes att arbetarna skulle få tillhöra vilken fackförening de ville men att arbetsgivaren hade rätt 

att leda och fördela arbetet och anställa och avskeda fritt. 

Varför ville inte sågverksägarna att arbetarna skulle vara med i fackföreningar? 

Varför tror du att det var så viktigt för arbetarna att få vara med i facket? 

Se på bilden, varför tror du att det är så många barn i demonstrationen? 

 



 
Fångkärra, Reinhold Olssons personarkiv 

Fångkärran 

1855 bildades Sundsvalls första baptistförsamling. Den stora skillnaden mellan baptisterna och den 

traditionella kyrkan är att baptisterna vill döpa sig som vuxna istället för som barn. Det är för att de 

vill att den som döps ska göra det som ett eget och medvetet val. En man som hette Ferdinand 

Hejdenberg kom till Sundsvall samma år som baptistförsamlingen bildades och döpte omkring 70 

vuxna människor det året. Han försörjde sig genom att tillverka och handla med pälsar och skinn men 

han såg det som sin egentliga uppgift att arbeta för sin tro. Året innan hade han fått tillstånd att döpa 

och predika av baptistkyrkan.  

Men i Sverige fanns på den här tiden en bestämmelse som kallades Konventikelplakatet. Där stod att 

man inte fick ha bönemöten någon annan stans än i statskyrkan. Den som ändå ledde sådana möten 

kunde få böter, fängelse eller till och med bli utvisad ur Sverige. På 1840- och 50-talet var det många 

som emigrerade till Amerika för att få tillhöra vilken kyrka man ville. Hejdenberg fick böter flera 

gånger och fick åka till fängelset i Härnösand i kärran på bilden. Han fick också två av sina barn 

tvångsdöpta. 1858 upphävdes Konventikelplakatet och det blev lättare för människor att få tillhöra 

en frikyrka.  

Det finns flera andra frikyrkor i Sverige och Sundsvall, till exempel Pingstkyrkan, Missionskyrkan, 

Frälsningsarmén och Metodistkyrkan. 

Varför tror du att man inte fick ha bönemöten utanför den traditionella kyrkan? 

Hur tror du det kändes för Hejdenberg att inte få bestämma själv om hans barn skulle döpas? 

Vad betyder religionsfrihet för dig? 



 
Brev, Föreningen för kvinnans politiska rösträtt Sundsvall (beskuret) 

En resolution 

Sundsvalls avdelning av Föreningen för kvinnans politiska rösträtt bildades 1903 och hade 94 

medlemmar från starten. I styrelsen satt bland andra den kända författaren Frida Stéenhoff och Elin 

Nilsson som blev den första kvinnan i Sundsvalls stadsfullmäktige. Hon blev invald 1910. Det var 

möjligt för kvinnor att rösta och ställa upp i kommunval innan de fick rösta till riksdagen.  

14 december 1905 skickade föreningen ett brev adresserat till ”Herrar riksdagsmän, första och andra 

kammaren”. I brevet fanns en resolution som du kan se på nästa sida. En resolution är ett 

gemensamt uttalande, i det här fallet av de omkring 400 deltagarna i ett offentligt möte i Sundsvall.  

Författarna vädjar till de olika partierna och riksdagsmännen kvinnan ska ges allmän, lika och direkt 

rösträtt samtidigt som männen ska få det. 

Vid förra sekelskiftet var det inte alla män som fick rösta. Det hängde bland annat på hur mycket man 

tjänade. Men 1911 fick de flesta män över 24 år rösta till andra kammaren. Författarna till 

resolutionen fick inte som de ville den gången. Men 1921 fick kvinnor för första gången vara med och 

rösta till riksdagen. Det var fortfarande inte alla vuxna som fick rösta. Till exempel fick 

fängelseintagna inte rösta förrän 1937. Fram till 1989 kunde människor omyndigförklaras på grund av 

till exempel psykisk ohälsa och fick då inte rösta.  

Hur tycker du tonen i brevet är, verkar författarna arga? 

Hur skulle du känna om du inte fick rösta på grund av ditt kön? 

Vad skulle du göra om du var i samma situation som författarna till brevet? 
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Förbudsomröstningen 1922 

Den här tidningen gavs ut av Förbudsbyrån i Sundsvall. De ville påverka människor att rösta ja till att 

införa ett förbud mot alkohol. 1922 hölls Sveriges första folkomröstning och det var just frågan om 

rusdrycksförbudet som det skulle beslutas om. Nykterhetsrörelsen var pådrivande på ja-sidan i 

omröstningen och menade att alkoholen både förstörde människors liv och var dyrt för samhället. 

Superiet var ett stort problem i Sverige på den här tiden.  

Nykterhetsrörelsens föreningar kallas loger, tempel eller bara nykterhetsföreningar. För att gå med 

var man tvungen att avlägga ett nykterhetslöfte, alltså lova att inte dricka alkohol. Rörelsen började 

växa i Sverige på 1870-talet och som mest hade nykterhetsrörelsen en halv miljon medlemmar, det 

var 1910. Föreningarna ordnade många aktiviteter som föreläsningar och fester. En del 

nykterhetsföreningar drev teatrar och biografer. 

Förbudsomröstningen 1922 förlorades dock. Det var väldigt liten marginal, 51 % mot 49%. En 

kompromiss blev att motboken, som införts redan 1919, fortsatte användas. Det var ett sätt att 

kontrollera hur mycket alkohol varje person köpte. Men systemet var orättvist, till exempel fick rika 

köpa mer än fattiga och kvinnor hade svårt att få en motbok. Motboken avskaffades 1955.  

Se på teckningen i mitten. Vad föreställer den? 

Vad kan det finnas för anledningar till att gå med i en nykterhetsloge? 

Tycker du att det är en bra idé att begränsa hur mycket alkohol var och en får köpa? 
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Avslutande reflektioner 

Utifrån berättelserna du tagit del av, vilka skillnader kan du se mellan dagens samhälle och 

det som människorna levde i under de stora folkrörelsernas tid? 

Hur tror du att samhället hade sett ut idag om folkrörelserna inte hade funnits? 

Hade du valt att engagera dig i någon eller några av folkrörelserna om du hade levt på den 

tiden? 

Finns det något i samhället idag som du skulle vilja ändra på? 

Vad skulle du kunna göra för att förändra det? 

 


