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                                                       Abstrakt 

Syftet med studien är i första hand att göra en undersökning av Piteåpolitikern F. A. (Fredrik 

Anshelm) Bäckströms livshistoria, med familje- och arbetsliv åren 1866-1935 samt hur han 

kombinerade dessa. Resultatet från den empiriska undersökningen analyseras och kopplas 

därefter samman med utvalda teorier omfattande politikers karriärtyp, karriärväg, ideologisk 

förankring, yrkesroll samt livsform. Den teoretiska forskningsansatsen är hermeneutisk. 

Källmaterialet utgörs av dokument samt berättande källor. Som tolkningssystem används 

Jonssons mikroanalys, med texttolkning och intervjuer som metod.  

       F. A. hade en social bakgrund tillhörande bondeklassen. Fadern var även politiker i 36 år, 

på lokal-, regional- och riksnivå. En storebror förutom F. A. blev politiker. F. A. var yngste 

son och nummer tretton i en syskonskara på fjorton barn. Hans karriärtyp var en bruklig 

karriär. Den var lång (45 år), gick i ett långsamt tempo att avancera från lokal till regional 

samt riksnivå (drygt ett decennium), samt att hans yrkeserfarenhet grundade sig på arbete i 

politiska förvaltningar (skrivbiträdesarbete till sin far samt till kommunalnämndens 

ordförande). F. A. hade ingen högre utbildning.  

      Beträffande karriärväg, hade F. A. som lokalpolitiker inom kommun och församling, en 

mycket central position. Han var bland annat kommunalnämndens ordförande i 40 år och 

ledamot i kyrkorådet i 30 år. Regionalt hade F. A. en medelposition inom landstinget och 

rikspolitiskt en mycket perifer position inom riksdagen. Politiskt ideologiskt var F. A. 

borgerlig, i definitionen icke-socialistisk. Han hade en förankring i såväl konservatismen som 

liberalismen, men med en tyngdpunkt på den senare. F. A: s yrkesroll var att han 

huvudsakligen levde för politik (utan arvoden för sitt politiska arbete).  

      Angående livsform så kombinerade F. A. sitt familje- och arbetsliv genom att själv vara 

dels karriärist (politiker med den begränsningen att han inte flyttade privat för arbetes skull), 

dels småföretagare (jordbrukare till sitt hemman och sin skärgårdsö). Jordbruket utgjorde 

grunden för familjens försörjning. Därtill tillhörde F. A: s hustru livsformen 

representationshustru (skötte om hushåll och djurhållning, uppfostrade deras nio döttrar och 

två söner samt stöttade sin make i hans politiska karriär). F. A. hade privata 

förtroendeuppdrag kopplat till småföretagandet (lokala hushållsgillet, lokala mejeriet).  
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1. Fotografierna är skannade i befintligt skick. Bildstorleken har ändrats för att passa in i uppsatsen. Bild  F. A. 
   Bäckström (sidan 16) samt bilder 1, 3-4, 6-7, 9- 10 ägs av Karin Vestin, Skellefteå. Bild 5 och 11 ägs av  
   Ann-Sofie Bäckström, Norrfjärden. Bild 2 och 8 ägs av Riksdagsarkivet, Stockholm. 
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                                                           INLEDNING 
  
        Någon ljusning i de svåra tiderna,  såväl i vårt land som i andra länder i världen förspörjes ännu ej 
         …här i  Norrfjärden  går  allt  sin  gilla  gång  men  givetvis  blir ekonomiska trycket  mer och mer 
         kännbart  även  här. Vi  hade kommunfullmäktigesammanträde  igår varvid beslöts att sätta  igång 
         skogsröjningsarbeten  samt  understödja  vedhuggningsarbeten inom  kommunen för de arbetslösa 
          … Jag  har  ju  fortfarande kvar  min gamla  plats  som  kommunalnämndens ordförande  men det  
         torde  nog   vara  den  sista perioden, då jag vid dennes slut om jag får leva,  uppnår nära 70 år.2  
          
Ovanstående ord skrev min farfarsfar F. A. (Fredrik Anshelm) Bäckström, den 2 februari 

1932 till sin äldsta dotter Ester. Hon hade några år tidigare emigrerat till Amerika. F. A. var 

bosatt i Håkansön, som ligger i dagens Piteå kommun. Han hade ett drygt 40-årigt yrkesliv 

som politiker bakom sig, där han arbetat kommunalt, regionalt samt rikspolitiskt.  

     F. A. kom från en familj med en stark tradition av politiskt arbete. Fadern Anders 

Bäckström arbetade som lokal-, regional- och rikspolitiker i sammanlagt 36 år. Även 

storebror E. V. (Eric Viktor) Bäckström arbetade med förtroendeuppdrag på alla tre politiska 

nivåer, i totalt 21 år.  F. A: s egen politiska karriär kom att bli 45 år. När han vid 69 års ålder 

stilla somnade in i sitt hem, avslutades en 90 år lång politisk epok i familjen Bäckström3. 

      Gemensamt för kommun, landsting och riksdag var att dessa förvaltningar skulle skötas av 

valda förtroendemän. Under årens lopp har många individer blivit valda genom olika rösträtts- 

och valbarhetssystem, till de tre politiska nivåerna. Under åren 1863-1909 fanns totalt 251 

ledamöter i Norrbottens läns landstingsfullmäktige. Kring sekelskiftet 1900 fanns i riksdagens 

andra kammare årligen 230 ledamöter. Dessa valda politiker kan betraktas som en enhetlig 

grupp människor, med det gemensamma att de blivit valda till sina positioner. Det går också 

att inta ett helt annat perspektiv kring dessa individer, vilket jag har gjort med denna studie. 

Betonas bör att varje person i de olika politiska grupperingarna, gjorde sin egen specifika 

politiska yrkeskarriär. Varje individ var en del i den ständigt pågående samhällsutvecklingen. 

Vissa personer stannade i politiken en kort tid, andra en längre. Deras bakgrund kunde vara 

skiftande, med avseende på social klasstillhörighet, tradition i familjen av att vara politiker 

samt ekonomiska förutsättningar. En del personer arbetade politiskt på en nivå, vissa på flera.   

      I denna fallstudie kommer politikern F. A. Bäckströms livshistoria åren 1866-1935, att 

studeras ur ett mikroperspektiv. Fokus läggs på en grundläggande undersökning av hans 

familje- och arbetsliv, där resultatet kommer att analyseras och kopplas samman med fem 

utvalda teorier. Dispositionen av denna uppsats är upplagt enligt följande. Först sätts denna 

studie in i relation till tidigare forskning samt motiveras val av ämne. Därefter konkretiseras 

                                                 
2. F. A. Bäckströms brev till dottern Ester i Amerika, daterat 2/2-1932. 
3. I denna studie kommer initialerna F. A. att användas. Det var så han benämndes i alla politiska protokoll.  
   Detsamma gäller storebrodern Eric Viktor, där initialerna E. V. kommer att användas i denna studie. 
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mitt syfte och frågeställningar, val av undersökningsperson och avgränsning, teoretisk ansats 

och teorier, källmaterial samt val av metod. Detta följs av den empiriska framställningen. 

Empirin omfattar den grundläggande undersökningen av F. A. Bäckströms familje- och 

arbetsliv åren 1866-1935, kompletterat med en översikt av den samtida 

förvaltningsorganisatoriska och familjehistoriska utvecklingen i Sverige. Därefter följer 

diskussion och slutsats, som innehåller den centrala analysen, där det empiriska resultatet 

kopplas samman med de utvalda teorierna. Studien avslutas med ett slutord.  

                                                     

                                                   Tidigare forskning 

 När det gäller politikers arbetsliv finns det gott om historieskrivningar angående den svenska 

förvaltningens organisation och utveckling, på nationell, regional och lokal nivå. Något av 

denna har jag nyttjat vid tecknandet av den organisatoriska bakgrunden till F. A: s politiska 

karriär. Det är professorn i statskunskap Nils Stjernquist (1996) studie om tvåkammartiden i 

Sveriges riksdag åren 1867-1970 (nationell nivå), fil. dr Maurits Nyström (1987) studie över 

Norrbottens läns landsting åren 1862-1985 (regional nivå) samt professor Jörgen Westerståhl 

(1993) studie om politikerrollen i ett tidsperspektiv (lokal nivå).  

     Även tidigare forskning om politiska ideologier är omfattande. För att bedöma F. A: s 

ideologiska förankring, har Nyström (1987) samt Stjernquist (1996) studier varit av betydelse. 

Studierna gestaltar de politiska ideologiernas framväxt i Sverige, på regional respektive 

riksnivå. Relevant litteratur om politiska ideologier i anknytning till denna studies teoretiska 

förankring, är docenten i statskunskap Reidar Larsson (2006) ideologibeskrivning. Han 

beskriver de tre dominerande ideologierna under denna studies undersökningsperiod, 

socialdemokratin, konservatismen och liberalismen.    

     Mindre är dock forskat om politikerrollen och den politiska karriären. Sociologerna 

Habermas (i Oddvar & Weigård 2000), Nilsson (2001) samt Weber (1977) forskning är dock 

mycket användbart, när jag ska koppla F. A: s yrkesroll och karriär till denna studies 

teoretiska förankring. Gemensamt för dessa forskare är att de kategoriserar olika generella 

politikerroller och karriärvägar, som en politiker kan ta. Detta oavsett vilken social bakgrund 

och ideologisk förankring varje enskild politiker tillhör.  

      När det gäller politiker och det politiska arvet, det vill säga tradition i familjen av att vara 

politiker, är tidigare forskning blygsam. Göteborgs förorters förbund (1993) har intervjuat 

aktiva politiker från olika partier (inte specificerat), angående deras sociala bakgrund. 

Nämnda studie är inte samtida med denna undersökning. Den känns ändå relevant, på grund 

av att jag dels studerar F. A. Bäckströms sociala bakgrund och politiska arv, dels hans väg in i 
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politiskt arbete. Kombinationen av politikers sociala bakgrund/klasstillhörighet kopplat till 

deras förtroendeuppdrag, framställs på regional nivå i Nyström (1987) studie och på riksnivå i 

Stjernquist (1996) studie. På lokal nivå har jag inte funnit någon specifik forskning. 

      Familjehistorisk forskning är relativt omfattande. Jag har endast använt mig av en studie. 

Det är Beata Losman (1986) avhandling om kvinnor, män och barn på 1800-talets landsbygd. 

Studien anknyter till bondesamhället med kvinnliga och manliga könsroller. Den har varit 

mycket användbar i tecknandet av F. A. Bäckströms familjeliv. De danska etnologerna Hojrop 

& Christensens teori (i Andersson 1993) om arbetslivsformer, belyser manliga och kvinnliga 

idealtyper av arbetslivet samt hur dessa kan kombineras. Denna teori har jag använt för att 

relatera F. A: s familj- och arbetsliv till min studies resultat. 

     Studier av enskilda politiker är mer ovanliga. I de fall de tidigare genomförts, handlar det 

främst om politiker högt i den politiska hierarkin, såsom statsministrar och partiledare. Karl 

Staaf, Nils Edén samt Hjalmar Branting är exempel på sådana politiker samtida med F. A, 

som det gjorts studier på.4 De enskilda vardagspolitikerna under 1800-talet samt början av 

1900-talet, har däremot inte fått något större utrymme i forskningen. Det finns viss tidigare 

forskning som belyser dels Piteåbygdens lokalhistoria, dels i mindre omfattning F. A. 

Bäckström själv, hans far eller bror. Den litteratur som har varit användbart till denna studie 

är J. Valfrid Cederlund (1949), fil dr. Alf. W. Axelsson (1956, 1979, 1989), hemmansägare 

John Berglund (1979), forskarna Kjell Brännström och Olle Wester (1971), kyrkoherde Curt 

Carlsson (1979), bankanställda Alfhild Axelsson (1980), Piteå socialdemokratiska 

arbetarekommuns studie (1989) samt journalisten Jan Lundquist (1992).  

                                               

                                                 Motivering till val av ämne 

I studier över den svenska förvaltningens organisation över tiden, är det inte lätt att uppfatta 

och förstå den enskilde politikerns betydelse i förvaltningen. Denna mikroundersökning är en 

fallstudie av en enskild politiker, F. A. Bäckström. Hans arbetsliv bidrar till att öka förståelsen 

för vardagspolitikerns funktion (politiska arbete), i den svenska förvaltningens organisatoriska 

uppbyggnad och utveckling. Detta ur ett historiskt perspektiv i en tid av samhällsförändring 

och paradigmskifte, från fördemokrati till politisk demokrati. Politikerna arbetade upp till tolv 

timmar per dag. Juridiskt sett hade en politiker på lokal- och regional nivå, ingen rätt till 

ekonomisk ersättning för sina förtroendeuppdrag. Det gjorde att familjens uppehälle och 

försörjning, måste skaffas på annat sätt än genom mannens politiska arbete. Ett sätt att 

                                                 
4. Se exempelvis Kihlberg (1962, 1969) samt Franzén (1985). 
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kombinera politiskt arbete med försörjning under 1800-talet, var att idka jordbruk hemma. 

Denna studie av F. A: s familjeliv bidrar även till att belysa den enskilde vardagspolitikerns 

förutsättningar till politiskt arbete, hur politikern löste sin försörjningssituation för att kunna 

”ha råd” att arbeta politiskt.  

                                                 

                                             Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att först utföra en grundläggande undersökning av Piteåpolitikern F. A. 

Bäckströms livshistoria. Den utgörs av F. A: s familje- och arbetsliv åren 1866-1935, samt hur 

han kombinerade dessa. Familjelivet omfattar hans sociala bakgrund, uppväxt, boende, 

civilstånd, jordbruk samt privata förtroendeuppdrag. Arbetslivet inkluderar hans utbildning, 

politiska arv, ideologiska förankring, yrkesroll samt förtroendeuppdrag på lokal-, regional- 

och riksnivå. Resultatet av F. A: s livshistoria kommer därefter att analyseras och kopplas 

samman med fem utvalda teorier omfattande politikers karriärtyp, karriärväg, ideologisk 

förankring, yrkesroll samt livsform.5   

 

Följande frågeställningar till problemområdet om F. A. Bäckström, kommer att bidra till 

struktureringen av mitt arbete med denna studie.  

 
• Hur såg F. A: s uppväxt ut med familj och boende? 
• Vilken tradition av politiskt arbete fanns det i familjen Bäckström?  

(förtroendeuppdrag på lokal-, regional- och riksnivå samt ideologisk förankring).  
• Vilken utbildning hade F. A? Hur kom det sig att han blev politiker?  
• Vilken typ av yrkespolitiker blev F. A? Hur såg hans yrkesroll ut? 
• Vilken ideologisk förankring hade han?  
• Vilka befattningar/ansvarsområden med tillhörande arbetsuppgifter hade F. A.   

inom kommun, landsting och riksdag? Hur länge arbetade han på varje nivå?  
• Vilken typ av politisk karriär sett till karriärens hastighet, tid och politisk 

erfarenhet kan F. A. kategoriseras till?   
• Hur var F. A: s civilstånd, familj och boende som vuxen? Hur försörjde sig F. A. 

och hans familj? Till vilken livsform kan F. A. och hans fru kategoriseras samt hur 
kombinerade han arbets- och familjelivet? 

                                             

                                         Val av undersökningsperson samt avgränsning   

Valet av enskilda aktörer i en studie kan ske efter två linjer. Den ena linjen är 

innehållskriterium, där exempelvis ett politiskt parti, en politisk ideologi eller ett visst ämbete 

väljs till studien. Därefter väljs ett relevant analysobjekt (en person) utifrån det. Den andra 

linjen är formellt kriterium, där en person (analysobjekt) först väljs till undersökningen. 
                                                 
5. De fem utvalda teorierna presenteras på sidorna 11-13. 
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Därefter blir aktörens ideologiska tillhörighet, medlemskap i politiskt parti samt innehav av 

visst ämbete, det som studeras.6 Denna studie tillhör den senare. Orsakerna till att just F. A. 

valdes av mig till undersökningsperson är flera. Han kom från en ”politisk familj”, han var 

norrbottning och arbetade politiskt på alla tre nivåer (riksdag, landsting, kommun). Vidare var 

han yrkesverksam inom politiken i hela 45 år. F. A. arbetade politiskt under en intressant 

period i Sveriges historia, i ett paradigmskifte från fördemokratisk till demokratisk tid. Han 

arbetade politiskt bägge tidsperioder. Det finns mycket lite skrivet om honom sedan tidigare, 

dessutom är F. A. Bäckström som tidigare nämnts min farfarsfar. 

      Tidsmässigt avgränsas denna studie till perioden 1866-1935, F. A. Bäckströms levnad. 

För att beskriva social bakgrund, har även en tjugoårsperiod före hans födelse tagits med (från 

föräldrarnas giftermål år 1846). Fokus i denna studie är politikern F. A. Bäckström. Det gör 

att det endast är de förvaltningar, reformer, lagar, förtroendeuppdrag och arbetsuppgifter som 

kan knytas till F. A., hans far och bror, som kommer att beskrivas och förklaras. Beträffande 

själva arbetsuppgifterna är det själva uppdraget som studeras, inte varje enskilt ärendes 

resultat. Däremot exemplifieras vissa uppdrag i informativt syfte, för att ge en inblick i 

förtroendeuppdragens karaktär. Begreppet familj begränsas i denna studie till F. A. själv, hans 

föräldrar, syskon, fru, barn och barnbarn.  Det är bara de som namnges.  När det gäller F. A: s 

ekonomi, kommer endast hans försörjningssätt och de belopp han fick i arvoden att nämnas.  

 

                                      Teoretisk forskningsansats och teorier 

Denna studie har en hermeneutisk forskningsansats. Det innebär att målet med den 

vetenskapliga forskningen, är att genom tolkning söka nå förståelse av något. Det kan vara 

såväl en handling som ett objekt, en text, bild eller ett samhälle.7  

      Det finns enligt sociologen Nilsson (2001), en mängd olika faktorer förutom själva 

valprocessen, som gör att politiker blir utvalda till olika positioner inom politiken. Faktorer 

som kan påverka är sociala (ålder, kön, etnisk bakgrund, social bakgrund, utbildning, 

familjeförhållanden), motivation (ambition och intresse), politiskt kapital (resurser i form av 

ekonomi, tid, stödjande nätverk, politisk erfarenhet) samt ideologiska utgångspunkter 

(politiska åsikter).8 Nilssons faktorer inspirerade mig till att välja ut fem teorier, som relaterar 

till politiker inom fem områden. Det är politikerns karriärtyp, karriärväg från periferi till 

centrum, politisk ideologisk förankring, politisk yrkesroll samt livsformer (arbete och familj). 

                                                 
6. Aronsson (1990: 11). 
7. Ödman (2007: 45f). Tolkningen kan utföras på både förfluten tid och samtid samt individ och kollektiv. 
8. Nilsson (2001: 24f). 
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Det första området gestaltar fyra olika karriärtyper, utifrån Nilsson (2001) 

kategoriseringsmall över politiska karriärer. Mallen grundar sig på att varje karriärtyp har en 

specifik kombination av karriärens längd, hastighet och yrkeserfarenheten. Den brukliga 

karriären är lång och går i ett långsamt tempo. Personen har fått sina yrkeserfarenheter av att 

arbeta inom politiska institutioner. Den otänkbara karriären är kort och snabb. Aktören har 

arbetat i samhället utanför den politiska sfären. Politikerbroilern är en aktör med lång politisk 

karriär, som går i ett hastigt tempo. Yrkeserfarenheterna kommer från politiska institutioner. 

Den ideala karriären är kort och går i ett långsamt tempo. Yrkeserfarenheten kommer från 

samhället utanför den politiska sfären.9        

      Det andra området handlar enligt Habermas (2000) teori om karriärväg, 

perifericentrumprocess i offentliga institutioner. Oavsett vilken karriärtyp aktören än tillhör, 

går den politiska karriären i en rörelse på den sociala stegen i en bestämd ordning. När 

politikern oavsett partitillhörighet eller ideologisk förankring börjar sin politiska yrkesbana, 

befinner den sig i periferin (som saknar formella maktmedel att fatta beslut). Genom att utses 

till politiska uppdrag närmar sig personen centrum med maktmedel och beslutskompetens. Ju 

större positioner inom politiken, ju närmare centrums kärna kommer personen.10  

      Det tredje området utgörs av vilken ideologi som politikern väljer att ansluta sig till. 

Under 1800-talet och början av 1900-talet var det tre ideologier som främst dominerade 

svensk politik. Konservatismens viktigaste normkälla var den egna nationens politiska och 

kulturella tradition, som sakta fick förändras och förnyas. Inställningen till demokrati gick 

från motstånd till ett gradvis accepterande. Viktiga konservativa värden att bevara, var 

rättsordning, privat egendom samt individers och gruppers autonomi, i förhållande till den 

centrala statsmakten. Liberalismens värderingsgrund var nyttomoralen, det vill säga ”största 

möjliga lycka åt största möjliga antal”. Mycket viktigt utgjorde allmän rösträtt, i syfte att 

människan skulle ha jämlikhet även politiskt. Sociala reformer och lagstiftning för att lindra 

eller motverka marknadssociala följder framhölls. Socialdemokratins grundåskådning med 

stark förankring i arbetarklassen var revisionistiskt, det vill säga att förändringar skulle ske 

genom demokratiska reformer. Denna ideologi förde en kamp mot att ett fåtal människor hade  

stora privilegier i samhället, medan den stora massan av folk hade mycket små rättigheter.11  

      Det fjärde området handlar enligt Weber (1977) om att en yrkespolitiker kan ha två olika 

intentioner med sin yrkesroll. Antingen lever politikern för politik, eller av politik.  Den som 

                                                 
9. Nilsson (2001: 24f). Mallen är gjord för lokalpolitikerkarriären, men används i denna studie till alla tre nivåer. 
10. Habermas i Oddvar & Weigård (2000: 229f). 
11. Larsson (2006: 29f, 238f). Ideologi är en beteckning på en samling politiska principer.  
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lever för politik, ger sitt liv en mening genom att tjäna en ”sak”. Den personen är då inte 

ekonomiskt beroende av att få lön, för att kunna bedriva sitt politiska arbete. Den som lever 

av politik, strävar efter att skaffa sig en varaktig inkomstkälla genom avlönat politiskt arbete. 

Det utesluter dock inte, att en politiker som använder politiken för sin egen ekonomiska 

försörjning, inte skulle tänka ”på saken”. Däremot är den personen ekonomiskt beroende av 

inkomst från sin yrkesutövning inom politiken.12  

       Det femte och sista området handlar om livsformer, hur aktörens familje- och arbetsliv 

kan kombineras. Hojrop & Christensen (1993) strukturella livsformsanalys bygger dels på tre 

olika mansspecifika livsformer (idealtyper), dels på två olika kvinnospecifika livsformer. 

Männens livsformer utgörs av att de arbetar, främst ute i samhället. De ses som producenter. 

Den första idealtypen är lönearbetaren. Löntagarens arbetskraft ställs till förfogande under en 

på förutbestämd tid (arbetsdag), hos en arbetsgivare. Den andra manliga idealtypen är 

småföretagaren. Här finns ingen större skillnad mellan arbetstid och fritid. Den tredje 

idealtypen är karriäristen (i kommunal och statlig administration). Personen får ett uppdrag 

av en arbetsgivare under en begränsad tid. Arbetstiden i sig är inte fast reglerad, till de 

arbetsuppgifter som ska utföras. Här ingår även att mannen ska vara ”mobil”, att snabbt kunna 

flytta med sin familj till ett nytt jobb på annan ort, där så karriären kräver. Arbetssituationen 

bygger på att hela tiden avancera och få högre befattningar. Kvinnorna yrkesarbetar inte, utan 

står för reproduktionen (att föda barn) och att sköta om hem och hushåll. Den ena av de 

kvinnospecifika livsformerna/idealtypen är hemmafrun. Familjelivet där hon ingår, är helt 

skiljt från mannens arbete. Även om hon inte har ett eget yrkesliv, kan hon däremot ha en 

egen tidskrävande hobby. Den andra idealtypen är representationshustrun. Kvinnan har ett 

intresse och aktivt engagemang i sin makes karriär, förutom hushållssysslorna och barnen.13

                                

                                     Källmaterial med urval, bortfall samt källkritik         

Hermeneutiken är användbar på en mycket stor ”sfär” av verksamheter som består av tolkning 

av texter. Det kan vara intervjuer, dokument, observationer och andra forskares teorier.14 Till 

skillnad från levnadsberättelser, som uteslutande bygger på källmaterial med berättande 

källor, är denna studie en livshistoria om politikern F. A. Bäckström. Det innebär att dels 

dokument, dels berättande källor har använts.15Beträffande dokument har officiella 

handlingar använts, för att kartlägga F. A. Bäckströms arbetsliv. Detta i form av protokoll 
                                                 
12. Weber (1977: 40f). 
13. Hojrop & Christensen i Andersson (1993: 47f). 
14. Alvesson & Sköldberg (1994: 121). 
15. Andersson (1993: 351). 
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från socken-, kommunal- och kyrkostämma, landstingsfullmäktige, riksdagens andra 

kammare samt hushållningssällskapet. Privata handlingar som privata arbetsböcker, 

kvittenser och brev, har använts för att konkretisera F. A: s familje- och arbetsliv.  

      Litteratur i form av facklitteratur med studier om Piteås lokalhistoria, har jag nyttjat till 

tecknandet av F. A. Bäckström själv, hans far och hans bror. Genom kortlivade dokument, det 

vill säga F. A: s dotter Lillys tidningsurklippssamling, har jag kunnat ta del av information om 

familjens liv. Slutligen har jag även använt mig av bilddokument med F. A: s egna privata 

fotografier samt CD-skiva, från Pitebygdens forskarförening (med uppgifter om födelse-, 

vigsel- och dödsår över invånare i Piteå med omnejd). 16

      Beträffande bortfallet av de officiella handlingarna, finns inte protokollen från 

kommunalstämman i Piteå landskommun för åren 1909-12 bevarade. Detta påverkar inte 

denna studie nämnvärt, då dessa år sammanfaller med F. A: s tid som riksdagsledamot i 

Stockholm. F. A. var dessa år mindre lokalpolitiskt aktiv, då han vistades i huvudstaden stor 

del av året under sin riksdagsperiod. Dottern Lillys tidningsurklipp är samtliga 

originalartiklar. Tyvärr har hon i de allra flesta fall klippt ut artikeln, utan att namn på tidning 

samt datum kommit med. De offentliga handlingarna i denna studie är huvudsakligen hämtade 

från lokala, regionala och nationella arkiv.17

      De privata handlingarna samt bild- och kortlivade dokumenten är samtliga privatägda, 

vissa av mig själv, vissa av min fars kusin Karin Vestin (F. A: s barnbarn). Det privata 

källmaterialet har ursprungligen varit ägt av F. A. Bäckström. Alla hittills uppräknade källor 

utgör primärkällor. Dessutom har sekundärkällor (litteratur), i form av tidigare studier 

använts. Dessa upptar dock inte lika stor plats i denna studie som primärkällorna. De olika 

dokument jag använt, förefaller vara äkta, i den mån det går att säkerställa detta.18

       Berättande källa, det vill säga intervju eller samtal med en intervjuperson, har också 

använts i denna studie. Detta för att komplettera dokumentmaterialet med information som 

inte finns nedskrivet, men som är kunskap individer bär på. Jag valde att intervjua de nu tre 

äldsta levande släktingarna till F. A. Bäckström.  

      Den ena informanten är Ingemar Bäckström, Norrfjärden (f1922). Ingemar är barnbarn till 

Eric Viktor (E. V), som i sin tur var storebror till F. A. Ingemar var 13 år när F. A. dog, så han 

har träffat honom. E. V. var död när Ingemar föddes. Det Ingemar påvisar om, är sådant som 

                                                 
16. Patel & Davidson (1994: 54f). Dokument är en källa som inte har utsatts för ”subjektiv förvrängning”.  
    Berättande källa är ett subjekt, som uttrycker en information. 
17. Riksdagshandlingarna finns på riksdagsarkivet i Stockholm. Jag har använt F. A: s egna exemplar. 
18. Patel & Davidson (1994: 55). Primärkällor är samtida. Sekundärkällor är längre bort i tiden från 
    undersökningsobjektet och får därför ses som svagare. 
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hans far Herman (f1888) berättat för honom. E. V. ärvde delen av barndomshemmanet 

”Avastrand”, vilket Ingemar i sin tur övertog. Den andre intervjuade är Lars Bäckström, Piteå 

(f1929). Lars är min far och barnbarn till F. A. samt son till Elov. Lars var sex år då farfar 

dog. Han minns honom lite. Det som Lars informerat om, är främst det som hans far berättat. 

Elov delade hushåll med mor och far i barndomshemmet i Håkansön, till och med år 1927. Då 

bosatte sig fadern med familj i ett nybygge 150 meter bort, och Elov övertog hemmanet. F. A. 

och Elov hade en nära kontakt med varandra hela livet. Lars i sin tur delade hushåll med sina 

föräldrar tills de dog, och övertog sedan hemmanet. Den tredje informanten är Karin Vestin, 

Skellefteå (f1936). Karin är barnbarn till F. A: s yngsta dotter Valborg. Karin var inte född när 

F. A dog, men hon har berättat sådant som hon hört av sin mor. Valborg delade hushåll med 

fadern fram till hans död. Därtill har Sten Sandlund, Lillpite (ett barnbarnsbarn till F. A.), 

lämnat information om sin mor Anna-Lisa och sin mormor Elin.  

      En berättande källa uttrycker en händelse, ur ett subjektivt perspektiv. Källkritiskt bör 

uppgiftslämnarnas (källornas) koppling/bakgrund till utsagan bedömas. Av vikt är även att ta 

hänsyn till avstånd i tiden. Ju längre i tid källan befinner sig från händelsen samt hur många 

led informationen passerat, är att ta i beaktande. Det som källkritiskt skulle kunna vara en 

svaghet i denna studie med utvalda informanter, är att de alla tre är barnbarn och att det så att 

säga finns ett bortfall, det ”fattas” en generation i tiden. Det som dock bör vara en styrka, är 

intervjupersonernas nära kontakt till F. A: s barn och syskonbarn under deras levnad. 19                                  

 

                                                          Metod 

En fallstudie innebär att undersökningen görs på en individ, en grupp, en organisation eller en 

situation. Den utgår från ett helhetsperspektiv och målsättningen är att få en så täckande 

information som möjligt. Vanligast är att fallstudien används vid undersökningar av processer 

och förändringar.20 Denna undersökning är en fallstudie av individen F. A. Bäckström. Den 

speglar processen och förändringar kring hans familje- och arbetsliv, som det gestaltade sig 

under hans levnad. I sin avhandling om en företagare i Jämtland, framhåller 

ekonomihistorikern Bodén (1995) att arbetet med att kartlägga en individs liv, kan jämföras 

med att lägga ett eller flera pussel. ”Pusselbitar har saknats och gjort vissa av de mindre 

pusslen ofullständiga, medan andra har kunnat läggas relativt fullständiga”21. Mitt arbete har 

varit att kartlägga två ”pussel”, dels F. A. Bäckströms familjeliv, dels hans arbetsliv. 

                                                 
19. Alvesson & Sköldberg (1994: 123). 
20. Patel & Davidson (1994: 44). 
21. Bodén (1995: 13). 
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Beträffande insamlandet av källmaterial i form av dokument, lästes arkivhandlingarna på plats 

i Centralarkivet Piteå kommun samt Piteå landsförsamlings arkiv i Öjebyn. Dokument i form 

av beställda kopior, levererades till mig per brev från Riksdagsbiblioteket och Riksarkivet i 

Stockholm, Landstingsarkivet i Luleå samt Landsarkivet i Härnösand. De privatägda 

dokumenten som Karin Vestin äger, har jag fått låna. Mina egna privatägda dokument fanns 

sedan tidigare i min ägo. CD-skivan Piteåanor, köpte jag av Piteåbygdens forskarförening. 

    Mina släktingar gav mig sitt godkännande att delta i studien. Informanterna har det 

gemensamt, att de alla är släktingar till F. A. Däremot ingår de inte i samma familj. Det gjorde 

att enskilda samtal valdes, istället för gruppintervjuer. Till denna studie valdes en 

ostrukturerad intervju med låg grad av standardisering. Det innebär att jag inte formulerat 

frågor i förväg, endast frågeområden. Intervjupersonerna fick ett stort verbalt utrymme att 

lämna sina utsagor. Intervjuerna genomfördes dels genom samtal hemma hos mig, dels genom 

kompletterande telefonsamtal. 22 Inför valet av registreringsteknik påvisar universitetslärarna i 

forskningsmetodik Patel & Davidson (1994) följande resonemang kring ljudbandsinspelning:      
    Fördelen med denna typ av registrering är givetvis att intervjupersonernas svar registreras exakt… nackdelen 
    är att närvaron av en bandspelare kan påverka de svar man får. Det är som regel inga problem att få intervju- 
    personerna att prata inför en bandspelare, men ändå händer något när man stänger av den. Personerna börjar 
    prata mer spontant och är inte längre lika angelägna att framstå som tex. logiska och förnuftiga.23

 

Istället för bandinspelning valde jag att anteckna svaren, då jag ville att intervjupersonerna 

skulle vara så spontana som möjligt. Dessutom var mina intentioner att främst återge 

informanternas utsagor i berättande form, inte som citat. 

      Denna undersökning är kvalitativ till sin ansats. Inom hermeneutiken ses forskaren vara ett 

subjekt. Det förklaras med att tolkningen således är en subjektiv handling, som alltid görs från 

en viss aspekt, även kallat förförståelse. Min förförståelse till undersökningspersonen, är att 

jag tillbringat mycket tid hos mina gammelfastrar (F. A: s döttrar). Ester, Lilly och Sigrid, dog 

på 1980- och 1990-talet. Hildur samt Elin dog bägge år 1973 när jag var 4 år, så dem minns 

jag inte. Deras yngsta syster Valborg hälsade ofta på hemma hos sina systrar, så henne kände 

jag också mycket väl. Tyvärr pratade jag och mina gammelfastrar sällan om deras far och 

mor. Min farfar Elov hade avlidit före min födsel.  

      Inom den hermeneutiska forskningsansatsen, är tolkning den vanligaste metoden, för att nå 

förståelse av det som ska undersökas. I denna studie har jag använt mig av textanalys av mitt 

källmaterial, efter den ”hermeneutiska cirkeln”. Det betyder att forskaren pendlar mellan att 

dels analysera delen, dels helheten av sitt problemområde. I denna studie utgör 
                                                 
22. Patel & Davidson (1994: 60f). 
23  Ibid., 69. 
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frågeställningarna i problemområdet delarna. Det övergripande syftet motsvarar helheten. För 

att nå det övergripande syftet, har jag pendlat mellan mina delfrågor och kopplat resultatet av 

det jag fått fram, till mina utvalda teorier. Tolkning inom hermeneutiken ställer även 

metodologiska krav på forskaren. Det är viktigt att välja ett tolkningssystem, vars olika delar 

hänger ihop på ett logiskt sätt. Tolkningssystemet och de däri ingående tolkningarna, ska ha 

ett rimligt samband med tolkningsobjektet, även kallat validiteten.24  

      Bodén (1995) betonar i sin avhandling vikten av att inta ett mikroperspektiv. I studiet av 

en individ kan ”samspelet mellan den lilla världens komplexitet och särart kopplas ihop med 

den stora världens utveckling”.25 Som tolkningssystem till denna studie har jag valt en 

mikroanalys, utformad av sociologen Dan Jonsson (1976). Metoden har använts för att 

analysera F. A. Bäckströms familje- och arbetsliv. I denna metod är det individen som utgör 

analysenheten. Genom att betrakta en aktör från sex olika perspektiv, kan forskaren tolka 

information som leder fram till resultat på mikronivå. Det första perspektivet är vara, som 

handlar om var aktören bor under olika perioder i sitt liv, samt i vilken ålder han/hon är då. 

Det andra perspektivet leva, handlar om undersökningspersonens kön, föräldrar, syskonskap 

samt civilstånd. Det tredje perspektivet är göra som omfattar händelser och skeenden under 

personens liv. Det fjärde perspektivet är vilja, aktörens behov och känslor. Det femte 

perspektivet är tänka, aktörens kommunicering med andra människor. Det sjätte perspektivet 

är tycka, personens värderingar.26 Tyngdpunkten i denna studie har lagts på de tre första 

perspektiven vara, leva, göra. Att utröna vad F. A. hade för vilja, tankar och värderingar när 

han levde, är svårt att överblicka. Detta på grund av att jag inte har funnit källmaterial av 

karaktären dagbok eller personliga anteckningar. Trots detta har de tre senare perspektiven 

tagits med, men i begränsad omfattning, exempelvis beträffande ideologisk tillhörighet.  

                                                       

                                                    Disposition av empirin 

Empirin är uppdelad i tre delar och följer F. A: s livshistoria kronologiskt. Den första delen 

omfattar åren 1846-1888, med uppväxt. Andra delen omfattar åren 1889-1915, med giftermål, 

familjebildning samt politiskt arbete på alla tre nivåer. Tredje delen omfattar åren 1916-1935, 

med familj, generationsskifte och lokal- och regionalpolitiskt arbete. För att lättare kunna 

följa F. A: s livshistoria, se bilagorna 1-4, omfattande familj (uppväxt, vuxen), karta över orter 

i Piteåbygden samt förteckning över alla hans politiska förtroendeuppdrag.  

                                                 
24. Ödman (2007: 99). 
25. Bodén (1995: 9). 
26. Jonsson (1976: 7f). 
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      F. A. BÄCKSTRÖMS FAMILJE- OCH ARBETSLIV ÅREN 1866-1888 

  
                                    Familj, barndomshem och uppväxt 
 

                                             
                                         Bild 1. F. A. 4 år, bredvid          Bild 2. Fadern Anders. 
                                        sin mor Katarina Magdalena.   
 
F. A: s mor Katarina Magdalena Larsdotter (f 1824), gifte sig vid 22-års ålder med den fyra år 

äldre hemmansägaren Anders Bäckström. Modern födde fjorton barn inom loppet av nitton år, 

således nästan ett barn årligen. Det sista barnet födde hon vid 49 års ålder. F. A. föddes år 

1866, som nummer tretton av fjorton syskon (se bilaga 1). Sex storasyskon uppnådde förutom 

F. A. vuxen ålder.27  Epidemisjukdomen difteri (akut infektionssjukdom) härjade kring 1850-

talet i Piteåbygden. Troligtvis dog flera syskon i sjukdomen, men det är osäkert.28  

      Losman (1986) påvisar i sin avhandling om kvinnor, män och barn på 1800-talets 

landsbygd, att spädbarnsdödligheten var enorm. Risken för dödsfall i infektionssjukdomar var 

stor, för såväl små barn som äldre barn och ungdomar. En familj på 1840-talet hade i regel 

över sex barn. Det var vanligt att kvinnorna födde barn nästan årligen. Graviditet och födsel 

innebar alltid en hälsorisk. Starka kvinnor kunde klara tio barnsängar. De flesta kvinnor födde 

sitt sista barn vid 40-44 års ålder.29 Medianen för kvinnors giftermålsålder under 1800-talet 

var 25 år. Även om barnafödandet utgjorde en viktig del av kvinnornas liv, var det inte det 

enda viktiga. Familjens ekonomi vilade till stor del på kvinnans arbete på gården och i 

hushållet, då många ”landsbygdsfäder” arbetade hemifrån långa perioder (exempelvis i 

skogen). Losman beskriver förutsättningarna på 1800-talets landsbygd enligt följande: 

       
           I agrarsamhället var giftermål och etablering av eget hushåll det vanligaste. Männen gifte sig till 
             husbondeställning   på   en   gård, torp eller   backstuga,   precis   som   kvinnorna   gifte  sig  till  
             husmorsställningen.30      

                                                 
27. Pitebygdens forskarförening (2008). Modern var uppvuxen i Sjulsmark, som ligger i dagens Piteå kommun.  
28. Ingemar Bäckström (2008). 
29. Losman (1986: 47f). 
30. Ibid., 6. 
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Familjen Bäckström bodde i Harrbäcken. Hemmanet kallades för ”Harbes”. Bostadshuset var 

en Norrbottensgård med en stor sal, ett stort kök, en mindre kammare, ett kontorsrum samt en 

sängkammare. Det fanns två härbren, en ladugård, ett vagnslider och ett hemlighus på 

gården.31 Hemmanet var ganska stort. Det omfattade minst 80 hektar med åkermark och skog. 

Det hade varit i faderns släkts ägo sedan slutet av 1600-talet, brukat av bönder. Fadern Anders 

hade som äldste son övertagit hemmanet och bedrev jordbruk. Anders hette Andersson men 

tog namnet Bäckström.  Fadern hade fötts långt innan folkskolan införts, men fått lära sig läsa 

och något som var mer ovanligt, lära sig skriva. Något som han i sin tur lärde sina barn. F. A. 

gick endast vanlig folkskola, ingen högre utbildning.  F. A: s mor hade huvudansvaret för 

barnens uppfostran och hemmets skötsel. Förmodligen kan familjen även ha anställt pigor och 

drängar till sin hjälp. Fadern Anders arbetade hemma med lantbruket.32  

      Parallellt med jordbruket fick Anders så småningom även andra arbetsuppgifter. I en 

tidningsartikel står det att Anders ”som i sin barndom lärt sig läsa och skriva, kunde redan vid 

tidigt stadium biträda allmogen med det ena som det andra”. Fadern var bouppteckningsman 

och auktionsförrättare, biträdde vid arvsskiften samt hjälpte allmogen med handlingars 

uppsättning.33 Förutom nyss nämnda arbeten erhöll fadern Anders dessutom en anställning. 

Anders barnbarnsbarn Ingemar Bäckström berättar följande:  

 
             Hemmanet Harbes låg  nära en kaj som 1798 hade börjat  användas som utskeppningskaj av sågverket  
             i Hälleström. 1830-1840 började Rosfors bruk  att bryta malm och behövde mycket material att bygga 
             masugn, verkstad och sågverk med mera. Rosfors övertog kajen och anställde fadern Anders (vilket år  
             är osäkert) att  sköta kajen och ansvara för  transporten  som utfördes av Porsnäs/Håkansö bönder, från 
             kajen till Rosfors bruk. Här hade Anders skrivkunskaper också en stor betydelse i sitt arbete. Han hade 
             en lön på 100 riksdaler per år av Rosfors bruk för sitt arbete, som sedan höjdes till 150 riksdaler.34

 

Hur länge anställningen vid Rosfors bruk varade är osäkert. Bruket lades ned år 1867, men då 

hade fadern Anders för länge sedan inlett sin politiska karriär. Den medförde att han nu även 

vistades borta långa perioder från sin familj. En effekt av faderns alla vistelser i Stockholm 

under 1870-talet som riksdagsledamot, var att familjen kunde tillägna sig tekniska nyheter 

från huvudstaden. Fadern Anders köpte årligen något nytt föremål med sig hem. Ett år köpte 

han en symaskin till sin hustru och sina döttrar, ett föremål som var mycket ovanligt i 

Piteåbygden vid den tiden. Han köpte även moderna jordbruksredskap till sig själv.35

 
                                                 
31. Lars Bäckström (2008). Harrbäcken ligger ca 4 km norr om Håkansön, se bilaga 3. 
32. Ingemar Bäckström (2008). Vem som lärde fadern Anders att skriva är osäkert. Hemmanet hade 
     ursprungligen varit större, men delats genom generationsskiften från 1600-talet och framåt. 
33. Lilly Bäckströms tidningsartikelsamling. Artikeln Riksdagsmän från Piteåbygden i äldre tider. 
34. Ingemar Bäckström (2008). 
35. Stenberg & Tissel (2006) samt Ingemar Bäckström (2008) 
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         Faderns politiska arbete samt den förvaltningsorganisatoriska utvecklingen 

 När F. A. föddes hade fadern redan varit politiker i tjugo år. Göteborgs förorters förbund 

(1993) har i sin studie konstaterat, att de politiker som har valt att sammankoppla privat- och 

arbetsliv genom att prata mycket politik hemma, överför politiska kunskaper till sina barn på 

ett naturligt sätt. Det politiska intresset ”ympas” in i barnen. 36 Den 16 år äldre brodern E. V. 

hjälpte fadern Anders under många år som skrivbiträde. Även F. A. fick som ung hjälpa 

fadern med skrivgöromål. Ingemar Bäckström, barnbarn till F. A: s bror E. V. beskriver:  
              
              Atmosfären  i F. A: s barndomshem ”Harbes” var  ett mycket  politisk hem. Dels  pratades det  
              mycket politik hemma, dels hade inte fadern Anders, som dagens  politiker tjänsterum. Istället 
              utfördes det politiska arbetet  hemma, förutom de sammanträden som bedrevs utanför hemmet.  
              Storebror Eric Viktor blev tidigt intresserad av politik. Han arbetade också som fadern Anders  
              Bäckströms skrivbiträde. När en person kommit i den position som fadern nått, blev det i regel  
              mycket  arbete och  då  var det vanligt att något av barnen  blev skrivbiträde. Eric Viktor själv 
              tyckte mycket om att prata politik, och blev så småningom själv politiker, liksom F. A.37  
 
När F. A. själv blev politiker på 1890-talet, utsågs han till uppdrag i många förvaltningar som 

även fadern arbetat i under sin karriär. För att bättre förstå de politiska kunskaper och 

erfarenheter (både ämneskunskap och politiska beslutsprocessen i förvaltningarna), som 

fadern överförde till sina söner F. A. och E. V., bör dennes karriär närmare konkretiseras. 

       Fadern Anders påbörjade sin politiska karriär vid 27 års ålder i Piteå socken. Som tidigare 

nämnts hade han ingen politikerbakgrund. Exakt hur det kom sig att Anders blev politiker går 

inte att säkerställa. En socken (församling) omfattade det landsbygdsområde, vars invånare 

tillhörde och delade samma kyrka. Inom varje socken fanns ett visst lokalt självstyre, som var 

kopplat till kyrkan. På sockenstämmorna samlades församlingens invånare för att besluta om 

kyrkobyggen, kyrkans ekonomi, ansvar för de fattiga samt viss undervisning.38 Piteå socken 

var en ”jättesocken till ytvidden”. År 1805 omfattade den 39 kvadratmil, med en befolkning 

på cirka 6700 invånare.39 Anders tilldelades många enskilda politiska uppdrag i Piteå socken 

av sockenstämman. Det var ärenden inom socknens ekonomi, sjukvård, väganläggningsfrågor 

och snöröjning. Han valdes också till ledamot i sockennämnden, som ansvarade för frågor 

angående den allmänna hälsovården, ovarsamhet med eld och undersökningsplikt beträffande 

barnkvävning.40 När Piteortens brandförsäkringsbolag bildades år 1856, utsågs Anders av 

sockenstämman till styrelseledamot. I Axelsons studie (1956) om bolaget, beskrivs 

sockenmännen i Piteå socken enligt följande:  
                                                 
36. Göteborgs förorters förbund (1993: 48f). 
37. Ingemar Bäckström (2008). 
38. Edgren & Edgren (2000: 230). Socknarna bildades under medeltiden. 
39. Cederlund (1949: 377). 
40. Sockenstämma Piteå socken, protokoll 26/12-1847, 28/5-1855, 2/8-1858, 2/9- 1860, 28/10-1860, 16/12- 1860 
     samt Kaiser (1962: 43).    
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                 Sockenstugan  var  i regel samlingsplatsen och  där  var man hemtam. Samma ”sockenmän”  
                    stod i  teten  på vilket sammanträde det  än gällde. Det är Sundberg, Bäckström, Öhman osv. 
                    … De var vana att  stå i bräschen och  de kunde  sin  sak, men  envetna och  svåra att  rubba 
                    tycker man sig märka att de var.41

 
De ca 2400 kyrkosocknarna i Sverige, ersattes genom 1862 års kommunalreform till lika 

många kommuner. Denna förvaltningsorganisatoriska förändring, var en följd av den svenska 

samhällsutvecklingen. Befolkningsmängden ökade, skråväsendet avskaffades, näringsfrihet 

liksom folkskola infördes. Självstyre på lokal nivå ersatte det gamla stånds- och 

skråsamhället. Kommunerna delades upp i två separata förvaltningar. Den ena förvaltningen 

omfattade kyrkliga uppgifter med församlingar. Den andra förvaltningen omfattade 

borgerliga uppgifter med städer och landskommuner. Kommunens verksamhet finansierades 

via kommunalbeskattning av invånarna. Städerna, församlingarna och landskommunerna hade 

var sin lag, som gick under kommunallagen. Kommunens beslutanderätt utövades genom 

kyrkostämma i församlingen och genom kommunalstämma i landskommunen.42 Rösträtt och 

valbarhet reglerades genom 1862 års kommunallag. Betonas bör att allmän rösträtt inte 

fanns.43 Istället skulle personen ha en lägsta ålder av 21 år, vara myndig, ha en viss inkomst 

och förmögenhet, inte ha kommunala skulder, äga svenskt medborgarskap samt vara medlem 

av Svenska kyrkan. Genom sitt ägande av jordbruksfastigheten ”Harbes” kvalificerade sig 

fadern Anders till kommunal rösträtt och valbarhet. Han var då år 1862, en av endast 6 % i 

hela Sverige som hade kommunal rösträtt. 44

      Landskommunernas ansvarsområden generellt under 1800-talet var främst fattigvård. Det 

innebar att kommunen ålades försörjningsplikt gentemot de fattiga, bettleri fick inte 

förekomma.45 De politiska uppdragens längd varierade generellt mellan ett till fyra år, och de 

var inte arvoderade. Uppdragen kunde endast avsägas vid specifika orsaker som vid sjukdom, 

hög ålder (60 år), eller då personen haft uppdraget under minst fyra år. Det var närvaroplikt, 

böter utfärdades om ledamoten inte hade i förväg godkänd frånvaro.46 Anders tillhörde Piteå 

landskommun med Öjebyn som centralort. Han ingick som ledamot i en kommitté, som hade 

till uppgift att utreda om Älvsbyn skulle få bilda en egen kommun.47 Han utsågs även till 

                                                 
41. Axelson (1956: 17, 33). Hur många år Anders var ledamot framgår inte av studien, men minst åren 1856-57. 
42. Strömberg & Westerståhl (1983: 12f).  
43. Westerståhl (1993: 166f). 
44. Nyström (1987: 23f) samt Sveriges kommunallagar 1862 (1911). Landsförordningen § 4. Även juridiska 
      personer, som bolag, hade rösträtt. Rösträtt för kvinnor fanns, men hon måste vara myndigförklarad, minst 
     25 år och ogift. 
45. Strömberg & Westerståhl (1983: 12f). 
46. Sveriges kommunallagar 1862 (1911). 
47. Kommunalstämma Piteå socken, protokoll 9/10-1864, 24/12-1864, 5/2-1865, 1/10-1865, 21/1-1866,  
    31/3-1866, 4/11-1866, 12/5-1867, 19/9-1869, 11/9-1870, 16/7-1871, 28/7-1872, 6/10-1872, 23/11-1873,  
    10/6- 1878, 16/6-1878, 29/5-1881     
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många enskilda uppdrag. Det var kommunala frågor som omfattade försvaret, beskattning av 

kommuninvånarna, väganläggningar, försäkringar samt fiske. Anders Bäckström utsågs alltid 

till ordinarie för sina uppdrag. Han arbetade mycket politiskt och att det var uppskattat, 

framgår av ett protokoll från kommunalstämman år 1875:  

              
             Såsom  bevis å  sockennämnd erkänt  och tacksamhet  för riksdagsman Anders Bäckström till 
                belåtnad och vinning uppförda uppdrag, anslogs enhälligt en summa av femhundra kronor för 
                inköp av en lämplig gåva, för att till Bäckström överlämnas. 48   
              
Gåvan kom att utgöras av ett möblemang. Det var en soffgrupp, ett matsalsbord med sex 

stolar samt en chiffonjé.49 Detta var inte någon avtackning, för Anders fortsatte med sitt 

kommunala arbete som tidigare. Anders utsågs till ledamot i fyra kommunala nämnder, 

kommunalnämnden (den borgerliga kommunens förvaltningsorgan), bevillningsberedningen 

samt taxerings- och markegångsnämnden (som alla tre omfattade beskattning av 

kommuninvånarna). Anders utsågs även till kommunalstämmans ordförande, där han hade till 

uppgift att protokollföra stämmorna, samt vidarebefordrade ärenden till berörd instans. 50

      Församlingens kyrkliga ansvarsområden omfattade folkskoleundervisning, byggande och 

underhåll av kyrka och skolor samt tjänstebostäder. Dessutom även vård av kyrkoegendomar, 

hållande av begravningsplatser samt löneförhandlingar för präster, skollärare och 

kyrkobetjäning.51 Förutom sitt förtroendeuppdrag som ledamot av skolrådet, utsågs Anders 

till att arbeta med enskilda ärenden, angående församlingsekonomiska frågor.52 Vid 1800-

talets mitt fick den inomkyrkliga väckelsen i Sverige en samlande organisation i EFS. År 1874 

var Anders med och bildade Piteå landsförsamlings missionsförening. Den blev 

församlingsanknuten och anslöts därför inte till EFS riksorganisation.53  

      Landsting infördes genom 1862 års kommunalreform, förvaltningar på regional nivå. 

Landstingets gränser följde oftast länsgränserna samt hade en egen lag, som gick under 

kommunallagen. Landstingets beslut togs i landstingsfullmäktige. Landstingsmännen som 

blev valda till fullmäktige, tillsattes på landsbygden genom röstning vid kommunalstämmor. 

Den som uppfyllde kriterierna för rösträtt vid kommunalstämma, hade således också rösträtt 

                                                 
48. Kommunalstämma Piteå socken, protokoll 30/5-1875.  
49. Lars Bäckström (2008) samt Ingemar Bäckström (2008). 
50. Kommunalstämma Piteå socken, protokoll 5/2-1865, 19/3-1865, 5/6-1865, 18/2-1866, 31/3-1866,  
    29/12-1866, 10/6-1867, 24/5-1868, 30/5-1869, 24/12-1870, 8/1-1871, 27/4-1873, 12/7-1874, 14/5-1876, 3/6- 
    1877, 10/6-1878, 24/12-1878, 4/5-1879, 2/5-1881, 21/5-1882, 28/1-1883, 6/5-1883 samt  
    Sveriges kommunallagar 1862 (1926) Landsförordningen § 3.  
51. Sveriges kommunallagar 1862 (1926) Kyrkoförordningen § 2. Församlingen omfattade samma geografiska 
    och demografiska område som landskommunen. 
52. Kyrkostämma. Piteå landsförsamling, protokoll 31/7-1864, 30/8-1868, 18/8-1872, 20/12-1874, 13/10-1876,  
     29/12-1878, 26/12-1879, 9/10-1881, 20/11-1881.  
53. Carlsson (1979: 70). EFS står för Evangelistiska fosterlandsstiftelsen. 
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vid landstingsval. Endast män som fyllt 25 år fick väljas som landstingsmän. Mandattiden var 

två år. Liksom i kommunen var det ett oavlönat arbete med närvaroplikt, där uppdragen 

endast i undantagsfall var avsägbara.54 Anders Bäckström valdes till ledamot vid det allra 

första landstingsfullmäktige år 1863. Nyström (1987) beskriver de allra första ledamöterna: 
        
    

                                                

   Att det  var  länets   tongivande skikt som sammankommit  behöver man inte tvivla om. Män som länge  
       varit  betrodda  vid  sockenstämmor  och  i sockennämnder på landsbygden … hade  röstats  fram att ha  
       säte och stämma i de nyskapade landstinget. Bönderna var åtta stycken, de var den största kategorin.55

       
Anders utsågs till fullmäktigeledamot under en tjugoårsperiod.56Landstingens 

ansvarsområden var många. Det omfattade jordbruk och andra näringars utveckling, 

kommunikationer, hälso- och sjukvård, undervisning, allmän ordning och säkerhet, 

arbetsförmedling, djurskyddsförening, markegång (skatteberäkning på varor och dagsverken) 

samt nödhjälpsarbete.57

      Inom fullmäktige arbetade Anders med ärenden inom landstingets ekonomi, 

skjutsväsende, undervisnings- och fattigfrågor samt vägar- och kommunikationer.58Han 

utsågs även till ledamot i landstingets skolkommitté, med uppdrag att följa allt som rörde 

folkskoleundervisningen. Han valdes även till att arbeta med markegången.59  

       I september år 1867 tillsattes regionalpolitiskt en länskommitté, 

Centralnödhjälpskommittén. Dess uppgift var att ”anskaffa och fördela livsmedel till den 

svältande befolkningen”. En hungerskatastrof hotade länet på grund av dålig skörd. Lokala 

undsättningskommittéer tillsattes i länets olika delar. Till ordförande för Piteå sockens lokala 

kommitté utsågs Anders Bäckström, med ett arvode på 100 riksdaler.60      

      Förutom lokal- och regionalpolitisk nivå fanns även rikspolitisk förvaltning, 

ståndsriksdagen. Den representerades av de fyra stånden adel, präster, borgare och bönder, 

vilka sammanträdde vart tredje år i Stockholm under några veckor (kungen deltog också).61 

Losman (1986) visar på sambandet att storbönder ofta blev riksdagsmän.62Anders valdes till 

riksdagsledamot för bondeståndet vid två riksdagar under 1850-talet. Under sin tid i riksdagen 

arbetade Anders främst med skattefrågor.63 Ledamöterna i ståndsriksdagen blev inte invalda 

på partipolitisk grund, utan på personval. Inom det riksdagspolitiska arbetet grupperade sig 
 

54. Sveriges kommunallagar 1862 (1911). Landstingsförordningen § 2, § 10.    
55. Nyström (1987: 15). Norrbottens läns landsting omfattade ett invånarantal på drygt 7400 invånare. 
56. Förteckning över lagtima landstings ordinarie och närvarande ledamöter 1863-1902.  
57. Sveriges kommunallagar 1862 (1911). Landstingsförordningen § 1. 
58. Norrbottens läns lagtima protokoll 1869-70, 1872, 1875, 1878-81.  
59. Förteckning över skolkommitté 1875-1918 samt markegångsdeputerade 1868-1909, Norrbottens län. 
60. Axelson (1979: 129, 190f) samt Axelson (1980: 129) 
61. Stjernquist (1996: 114). Ståndsriksdagen hade införts på 1400-talet. 
62. Losman (1986: 43). 
63. Seth (1935).  
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ledamöterna ändå ideologiskt.64 Piteå socialdemokratiska arbetarekommuns studie (1989) om 

Piteåbygden, beskriver bonderiksdagsmannen Anders Bäckström enligt följande: 
         
         År 1853 … vi  får  då möta  den  förste av Bäckströmmare  från Norrfjärden, nämligen Anders B. Han  
         var en  gammaldags riksdagsman och  troligen ganska konservativ. Beskrivs i Stockholmspressen som 
         ”en stor läsare”, det vill säga religiös, och en stark hushållare med statens medel. Pratar sällan.65

 
Utvecklingen på 1800-talet medförde att en ny medelklass växte fram i samhället med 

bruksägare, industrimän samt handelsmän. Medelklassen krävde politisk makt. Så småningom 

avskaffades ståndsriksdagen och istället infördes en tvåkammarriksdag år 1866, där nationella 

beslut togs. Omkring 21 % av alla myndiga män hade rösträtt år 1866. För att kunna bli vald i 

andra kammaren måste mannen vara minst 25 år, taxerad för och erlagt kommunalskatt samt 

därtill ha en viss inkomst. Rösträttsbestämmelsernas effekt gjorde att borgare och bönder blev 

de dominerande samhällsklasserna i andra kammaren. Mandattiden var tre år, med ett årligt 

arvode på 1200 kronor. Närvaroplikt gällde och uppdraget var endast i undantag avsägbart.66  

     Anders utsågs till ledamot av andra kammaren i elva år. Han arbetade bland annat under 

många år med att granska rikets grundlagar i Konstitutionsutskottet. Han var även en idog 

skrivare av motioner under sina år vid riksdagen. Dessa handlade bland annat om ändrade 

stadganden för väghållning, bevillning (skatt), anslag till en fyr i Piteå skärgård, utvidgning av 

läroverket i Luleå samt önskan om att Piteå älv skulle upprustas, så att den blev i flottbart 

skick.67Anders ideologiska förankring i riksdagsarbetet var Lantmannapartiet (konservativ), 

det parti som hade majoritet i andra kammaren.68   

      Svenska kyrkans kyrkomöte infördes år 1863. ”Genom tillkomsten av ett kyrkomöte 

skulle riksdagen befrias från mycket av den teologiska och kyrkliga diskussionen.” 

Kyrkomötet var reglerat i grundlagen, med uppgift att medverka i kyrkolagstiftningen. Dock 

fick kyrkomötet inte behandla ekonomiska frågor. Kyrkomötet hölls vart femte år. Anders 

Bäckström valdes till ledamot på kyrkomötet år 1873. 69   

      Den förvaltningsorganisatoriska utvecklingen medförde att socknen på lokal nivå och  

ståndsriksdagen på nationell nivå, var avskaffade när F. A. själv blev politiker på 1890-talet. 

Däremot kom F. A. att arbeta i landskommun, församling, landsting och tvåkammarriksdag. 

Dessa var alla förvaltningar, där fadern Anders hade stora erfarenheter genom sitt politiska 

arbete. Erfarenheter och kunskaper han tidigt kunde överföra till sina söner F. A. och E. V. 
                                                 
64. Sveriges riksdag (1992: 11).  
65. Piteå socialdemokratiska arbetarekommun (1989: 25). 
66. Stjernqvist (1996: 29, 55).  Lagen gällde till och med år 1911. Kvinnor hade varken rösträtt eller valbarhet. 
67. Sveriges riksdag (1992: 408f). Motion är riksdagsmannens egna förslag. 
68. Nyström (1987: 41f). 
69. Bexell (2003: 34f) samt Åkerlund. Odaterat dokument. Släktgårdar i Pitebygden. 
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                                       Generationsskifte och dess konsekvenser 

Fadern Anders Bäckström var aktiv politiker på alla tre nivåer när han dog år 1883. Hans 

lokalpolitiska karriär kom att bli 36 år. Han hade dessutom arbetat 22 år regionalpolitiskt samt 

16 år rikspolitiskt. Anders var 63 år vid sin bortgång. Medellivslängden var 60-70 år för 

personer som uppnått vuxen ålder under 1800-talet. Losman (1986) visar på vad som generellt 

gällde vid generationsskiften för jordbrukarfamiljer: 

 
       Flyttningar efter dödsfall och arvsskiften kan vara positiva för dem som ska överta gården eller torpet 
        och  negativa  för de gifta eller ogifta syskon, som flyttar bort… I regel  förefaller  man  dock ha gjort  
        upp i god  tid om  vem som  skulle  bli efterträdare.70

 
 På fadern Anders förutbestämda direktiv, delades hemmanet i två delar. Den ena delen av 

hemmanet gick till den äldste överlevande brodern Johan Albert, som redan var gift. Han fick 

barndomshemmet ”Harbes” med försörjningsplikt. Modern och hemmavarande barn hade 

rättighet att bo kvar så länge de ville. Modern bodde kvar men dog redan året efter sin make, 

vid en ålder av 60 år. Systrarna Hilda Maria, Katarina Amanda och Louisa Josefina tycks ha 

bott kvar hemma fram till sina giftermål, då de bildade eget boende. Den andra delen av 

hemmanet ”Avastrand” (där fadern nybyggt ett hus), tillföll brodern E. V. Den ogifte brodern 

Anders köpte året efter faderns död åborätten (arrendet) till ett kronohemman, som kallades 

”Kullen”. Den 17-årige omyndige F. A. flyttade med Anders från barndomshemmet till det 

nya hemmanet och delade hushåll med honom.71  

      Fyra år efter brodern Anders inköp av ”Kullen”, erbjöd han den då myndige F. A. att köpa 

hemmanet. I en resolution från inskrivningsdomaren den 9 december 1888, står skrivet att 

Anders sålt åborätten till hemmanet för 2500 kronor till sin bror F. A. I en senare resolution 

från den 18 mars 1889, står det att kronan godkänt att åborätten ska vara tillsvidare. F. A hade 

alltså ingen begränsning på arrendetiden för hemmanet.72  

      Losman (1986) betonar att under 1800-talet var det ingen självklarhet att alla unga män 

skulle kunna bli hemmansägare, bara för att deras far varit det.73 För F. A. Bäckström var det 

nyinköpta hemmanet viktigt av två orsaker, dels som försörjning, dels för att kunna arbeta 

politiskt. Som ny ägare av jordbruksfastigheten ”Kullen”, kvalificerade sig F. A. nu till att 

både ha rösträtt och valbarhet till politiska uppdrag. Betonas bör att F. A. var en av relativt få i 

Sverige, som lyckades tillägna sig kommunal rösträtt och valbarhet. Statistik från år 1892 (två 
                                                 
70. Losman (1986: 83). 
71. Ingemar Bäckström (2008), Pitebygdens forskarförening (2008) samt Stenberg & Tissel (2006).  
     Kronohemman betyder att det är en jordegendom avstyckad från en större jordegendom, ägt av kronan.  
72. Ägarförhållanden och lagfartsprotokoll över hemmanet ”Kullen” samt ägarskifte mellan bröderna Anders 
    och F. A. (Fredrik Anshelm) Bäckström åren 1888-89. 
73. Losman (1986: 84).  
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år efter F. A: s inträde i kommunalpolitiken), visar att endast 13,4 % av hela Sveriges 

befolkning hade kommunal rösträtt. 74 Följande beskrivs i en tidningsartikel om F. A: s liv, 

tills dess att han utsågs till sitt egna första politiska uppdrag som 24-åring: 

 
           Vid 17 års ålder började Bäckström  sin självständiga verksamhet som jordbrukare i Håkansö … 
             redan tidigt  fick  Bäckström  börja hjälpa  fadern med diverse skrivgöromål och blev därigenom  
             snart förtrogen  med offentliga och kommunala angelägenheter. Sedemera  blev han skrivbiträde  
             hos  riksdagsman J. E. Wikstén, Öjebyn  vilken  då  var kommunalnämndens  ordförande  i Piteå  
             socken. Under  denna   tid   fick    Bäckström  ofta   ensam   sköta  alla  en   kommunalnämndens  
             ordförandens många  åligganden, då riksdagsman Wikstén under riksdagsarbetet pågick vistades 
             i Stockholm.75

Med erfarenhet av politiskt arbete sedan unga år, stod nu den 24-årige F. A. Bäckström redo 

att påbörja sin egen politiska karriär. 

                                                       Sammanfattning     

F. A. Bäckström föddes år 1866 som nummer tretton av fjorton syskon. Av syskonskaran 

uppnådde sju stycken vuxen ålder. F. A. och hans syskon växte upp på ett stort 

bondehemman. De gick folkskola. På faderns sida hade släkten varit bönder i flera 

generationer, från 1600-talet och framåt. Modern Katarina Magdalena tog hand om barn och 

hushåll. Fadern Anders som var skrivkunnig, hjälpte traktens befolkning med att skriva 

handlingar, som upprättande av bouppteckningar. Fadern hade dessutom en anställning hos 

Rosfors bruk att sköta kajen, som låg nära hemmanet. Han ansvarade även för transporten till 

bruket. Fadern var också politiker i 36 år och hade förtroendeuppdrag på såväl lokal- och 

regional som riksnivå.  

      Atmosfären i F. A: s barndomshem var mycket politiskt. Dels pratades mycket politik 

hemma, dels hade fadern sitt kontor hemma. Den 16 år äldre brodern E. V. hjälpte fadern som 

skrivbiträde, då denne genom sin politiska position hade mycket skrivarbete, som skulle 

avklaras. F. A. blev dels liksom sin bror faderns skrivbiträde, dels skrivbiträde till 

kommunalnämndens ordförande i Piteå landskommun. När fadern dog delades 

barndomshemmet i två delar, på dennes förutbestämda direktiv. De två äldsta överlevande 

bröderna Johan Albert och E. V. fick var sin del. Storebroder Anders köpte ett eget hemman. 

Den 17-årige och omyndige F. A. flyttade och delade hushåll med honom. När F. A. blev 

myndig köpte han hemmanet av brodern, och fick på så sätt rösträtt och valbarhet till politiska 

förtroendeuppdrag. Hans politiska karriär kunde nu ta sin början.      

                                                 
74. Nyström (1987: 28). 
75. Lilly Bäckströms tidningsartikelsamling. Artikeln F. A. Bäckström. I artikeln står att F. A. arbetade i Piteå 
     socken. Med det menas egentligen Piteå landskommun. Jag har sett att ordet socken ofta förekommer (lever 
     kvar) i protokoll och tidningsartiklar under F. A: s tid som politiker. Socknen upphörde formellt år 1862, i  
    och med landskommunernas införande. Således fyra år innan F. A. ens var född. 
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   F. A. BÄCKSTRÖMS FAMILJE- OCH ARBETSLIV ÅREN 1889-1915 

                               Familj, jordbruk samt privata förtroendeuppdrag  

                   
           Bild 3. Dottern Ester.            Bild 4. Döttrarna Sigrid, Hildur, Valborg, Lilly.        Bild 5. Sonen Elov. 

 

Vid 23 års ålder gifte sig F. A. med den två år yngre Teresia. Brodern Anders bodde 

fortsättningsvis kvar i sitt förre detta hemman hos F. A. och Teresia, i bagarstugans kammare. 

År 1903 emigrerade Anders till Kanada. Förmodligen åkte han till sin syster Louisa Josefina, 

som bodde där sedan tidigare. I sitt nya hemland försörjde sig Anders som sågverksarbetare.76 

Enligt Lundquist (1992) studie emigrerade mellan åren 1850-1930 så många som 2500 

personer från Piteåbygden. Orsakerna var främst förhoppningar om bättre levnadsvillkor. 77

      Under slutet av 1800-talet födde hustrurna enligt Losman (1986) fortfarande så många 

barn ”de bara hann med”. Överlevnadsfrekvensen hade däremot generellt ökat jämfört med 

början av århundradet.78 F. A. och Teresia Bäckström fick en stor familj. Under perioden 

1890-1905 blev de föräldrar till elva barn, nio flickor och två pojkar (se bilaga 2). Gunnar, 

Olga Matilda samt Gerda dog som barn, döttrarna troligen i lungsjukdomen tuberkulos.79     

      Gårdsbyggnaden på hemmanet ”Kullen” var en mindre Norrbottensgård med ett stort kök, 

en mindre kammare samt en sal (som var avdelad till dels ett kontorsrum, dels ett mindre 

rum). Övervåning fanns, men var inte inredd. På somrarna kunde familjen sprida ut sig och 

sova även där, men på vintern fick de samsas om utrymmet på bottenvåningen.80 Det var 

främst Teresia som skötte om både djuren i ladugården och hushållsbestyren. När den ende 

överlevande sonen Elov blev stor nog, fick han börja hjälpa till med jordbruket. Endast de 

allra första åren, då barnen var riktigt små, hade familjen anställt en piga. Sedan fick de äldre 

flickorna sköta de yngre syskonen allteftersom. F. A: s barnbarn Karin Vestin berättar: 

                                                 
76. Lars Bäckström (2008) samt Pitebygdens forskarförening (2008). Teresia Nordlund kom från byn Sjulsmark, 
    som ligger i dagens Piteå kommun. 
77. Lundquist (1992: 7). 
78. Losman (1986: 86).  
79. Piteanor (2008), Lars Bäckström (2008) samt Karin Vestin (2008). 
80. Lars Bäckström (2008). 
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         Ett tecken på att  äldsta dottern Ester skött sina småsyskon oerhört  mycket, var  när hon fick höra att 
           modern väntade tvillingar, nionde och tionde barnet. Då gick Ester ut och kräktes bakom husväggen.  
           Hon visste hur mycket arbete som väntade henne. Hur mycket hon än tyckte om sina småsyskon, var  
           det ett stort ansvar hon fick bära under sin uppväxt.81  
 
Eftersom F. A. Bäckström enligt kommunallagen inte kunde få någon lön eller arvode för sitt 

lokal- och regionalpolitiska arbete, måste inkomster till familjens överlevnad komma från 

lantbruket. Hemmanet ”Kullen” innefattade en manbyggnad (bostad), en bagarstuga, en 

tröskloge, en lada, ett fähus, ett stall med lider, ett hemlighus, flera brunnar med tillbehör, en 

åker samt en linda (åker som lagts igen till gräsvall), som tillsammans omfattade två hektar. 

      Den 30 december 1904 köpte F. A. ”Guldsmeden”, en ö i Piteås inre skärgård på fyra 

hektar, ca sju km ost om Håkansön.82 Ön användes som kreaturvård, då korna var där på 

sommarbete. Djurhållningen sköttes av F. A: s döttrar. Mjölken från korna på ön, levererade 

döttrarna med F. A: s båt, till det lokala mejeriet i Håkansön.83  

      F. A. hade varit en av initiativtagarna till bildandet av Håkansö mejeriförening. Han 

tillhörde dess styrelse i 40 år, och arbetade även under många år som mejeriets 

”räkenskapsförvaltare”.84 Enligt Brännström & Wester (1971) studie om andelsmejerierna i 

Piteå socken, ökade mjölkproduktionen allt mer från mitten av 1800-talet. Bönder började 

bilda andelsmejerier och levererade sin mjölk dit85. Förutom detta privata förtroendeuppdrag 

utsågs F. A. även till ordförande för Piteå sockens hushållsgille.86 Han ansvarade för att 

årligen skriva och insända en berättelse från gillets verksamhet till Hushållningssällskapet 

(som befrämjade lanthushållning). Där redogjordes gillets åtgärder för utveckling av jordbruk 

och boskapsskötsel samt räkenskaper.87  

      F. A. gick de ca 12 kilometerna tur och retur från sitt hem i Håkansön, till sina 

arbetsmöten i Öjebyn (se bilaga 3). Det blev många promenader per år. Han var 161 cm lång, 

och hade bra kondition. Hemma på hemmanet ”Kullen” avsatte F. A. ett eget kontorsrum i sitt 

hus. Detta var en nödvändighet, då kommunen inte tillhandahöll sina politiker något eget 

tjänstekontor. I sin befattning som kommunalnämndens ordförande (som beskrivs senare), 

besökte många personer honom i kommunala ärenden. Bröderna F. A. och  E. V. torde ha 

varit två av de tidigaste i Håkansön med omnejd, att installera var sin telefon på 1890-talet. 

Förmodligen påverkade deras politiska arbete att de tidigt skaffade sig telefon, för att kunna 

                                                 
81. Karin Vestin (2008). 
82. Ägarförhållanden och lagfartsprotokoll över hemmanet ”Kullen” samt skärgårdsön ”Guldsmeden”. 
83. Lars Bäckström (2008). 
84. Lilly Bäckströms tidningsartikelsamling. Artikeln F. A. Bäckström.  
85. Brännström & Wester (1971: 1). 
86. Medlemsförteckning Piteå sockens hushållsgille.  
87. Berättelse över Piteå sockens hushållsgilles verksamhet 1910-11.  
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kommunicera bättre och snabbare.88 Huruvida kommunen var involverade i kostnaderna för 

telefonerna är osäkert. I sin privata arbets- och anteckningsbok för år 1898, har F. A. noterat 

att han ska prata med stämmans ordförande angående telefon. Vad står inte specificerat.89    

      

       Landskommunala uppdrag åren 1891-1915 samt samarbetet med brodern E. V.  

F. A. Bäckström påbörjade sin politiska karriär i Piteå landskommun år 1891, samt i Piteå 

landsförsamling år 1896. Juridiskt och förvaltningsorganisatoriskt gällde samma 

förutsättningar, som när fadern Anders tidigare arbetat lokalpolitiskt (se sid. 22). Några 

förändringar skedde dock under F. A: s första 25 år inom den kommunala förvaltningen. 

Kriterierna för rösträtt och valbarhet förändrades i demokratisk riktning, under hela denna 

period.90 Kring sekelskiftet 1900 utvidgades kommunernas ansvarsområden generellt, till att 

förutom främst fattigvård även gälla insatser för nykterhet, hälso- och sjukvård, 

bebyggelseplanering, skolärenden, polis- och ordningsväsende samt brandförsvar.91 Dessutom 

infördes pensionsnämnder i alla landskommuner år 1913, till detta återkommer jag senare.  

     F. A. valdes till ordinarie förtroendeuppdrag under hela sin lokalpolitiska karriär, med två 

undantag. Han var under några år suppleant dels som revisor för kommunens vägkassans 

räkenskaper, dels i nämnden för lindring i rustnings- och roteringsbesvären angående 

försvarsfrågor. Brodern E. V. var samtidigt ordinarie i desamma. Den allra första noteringen 

med F. A. Bäckström i kommunalpolitiska sammanhang, var när han vid kommunalstämman 

år 1890, invaldes som ledamot i kommunalnämnden. F. A. blev nu själv ledamot i den nämnd, 

där han hade flera års erfarenhet, som skrivbiträde till sittande ordförande. Vid denna stämma 

valdes hans bror E. V. Bäckström till vice ordförande i kommunalnämnden.92  

      Kommunalnämnden ansvarade för förvaltningen av kommunens gemensamma tillgångar. 

Den angav även betänkanden (åsikter) i kommunala ärenden, som det senare togs beslut om 

på kommunalstämman. I sin studie hävdar Kaiser (1962) att kommunalnämnden i den 

borgerliga kommunen blev ”det ledande förvaltningsorganet, det drivande hjulet inom 

kommunen”.93 F. A. Bäckström blev invald i kommunalnämnden så tidigt som det juridiskt 

sett var möjligt, vid 25 års ålder.94  

                                                 
88. Ingemar Bäckström (2008). F. A. hade telefonnummer 5, brodern E. V. nummer 8. 
89. F. A. Bäckströms privata arbets- och anteckningsbok från år 1898. 
90. Stjernquist (1996: 73). År 1913 infördes proportionellt valsystem. Det innebar att rösterna sammanräknades 
    fördelat på mandaten i proportion till de politiska partiernas röster. 
91. Strömberg & Westerståhl (1983: 12f). 
92. Kommunalstämma Piteå socken, protokoll 13/12-1890, 30/12 -1893, 26/3-1898, 30/12- 1899, 31/12- 1905.  
    Svenska kommunallagarna 1862 (1911). Landsförordningen § 13, § 44 och B333.  
93. Kaiser (1962: 56). 
94. Sveriges kommunallagar 1862 (1911). Landsförordningen § 13, § 37, § 40-44, § 47.  
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Den 16 december 1894 återvaldes vid kommunalstämma, bröderna E. V. och F. A. till 

ledamöter i kommunalnämnden. Till skillnad från föregående val, utsågs F. A. till vice 

ordförande i kommunalnämnden. Han ersatte således sin bror E. V. på den befattningen. E. V. 

arbetade fortsättningsvis som ledamot i nämnden. Redan året efter tillträdde F. A. för första 

gången befattningen som ordförande i kommunalnämnden. Sittande ordförande hade avlidit, 

med den följd att F. A. valdes att överta ordförandeskapet.95  

                                          
                   Bild 6. F. A. Bäckström, ordf. i kommunalnämnden        Bild 7. Brodern E. V. 
                      Sittandes i karmstol med bok och klubba framför sig.                        
       

Arbetet som ordförande innefattade att vid kommunalnämndens sammanträden föra protokoll, 

ta emot alla till nämnden ställda skrivelser och framställningar, ansvara för kommunens 

räkenskaper och nämndens handlingar. Ordförande fick inget arvode för sitt arbete, men 

ekonomisk ersättning för skrivmateriel, postporto samt skrivare och räkenskapshjälp 

(tillfälligt skrivbiträde).96 F. A. omvaldes som ordförande i kommunalnämnden hela denna 

tidsperiod. Brodern E. V. valdes till ledamot i densamma till och med år 1906. Sammanlagt 

ingick bröderna i kommunalnämnden 16 år samtidigt.97  

      F. A. utsågs till att utföra många enskilda politiska uppdrag. Dessa omfattade kommunens 

ekonomi samt väg- och järnvägsbyggnadsfrågor. F. A. hade även många andra lokalpolitiska 

förtroendeuppdrag. Han utsågs till godeman (överförmyndare) för ett antal personer boende i 

landskommunen. Med fattigvård arbetade han som revisor för Piteå sockens magasinsfond. 

Sockenmagasin hade inrättats i Sverige på 1700-talet för att lindra nöd vid brist på spannmål, 

de år då skörden slog fel. Under 1800-talet övergick de flesta magasinsinrättningar till att bli 

understödsfonder som förvaltades av kommunalnämnderna. Fonden utgjorde en form av 

förebyggande fattigvård. 98 När det gällde beskattning av invånarna i Piteå landskommun, 

utsågs F. A. till tre olika uppdrag under många år. För det första ansvarade han för 
                                                 
95. Kommunalstämma Piteå socken, protokoll 16/12-1894, 12/10-1895. 
96. Sveriges kommunallagar 1862 (1911). Landsförordningen § 51. 
97. Kommunalstämma Piteå socken, protokoll 12/10-1895, 31/12 -1898, 31/12- 1902, 31/12 -1906 
98. Kommunalstämma Piteå socken, protokoll 27/12-1892, 13/12-1896, 19/7-1896, 19/9-1897, 31/12-1899,  
    31/12-1900, 31/12-1901, 29/3-1902, 31/12-1902, 31/12-1903, 31/12-1904, 31/12- 1905, 2/9-1906,  
    31/12-1906, 31/12-1907, 2/11-1908 samt Sveriges kommunallagar 1862 (1911). B77, B 238  

 31



mantalsskrivning, med att göra en förteckning över de bosatta i kommunen. För det andra 

arbetade F. A. i bevillningsberedningen. Varje landskommun utgjorde ett taxeringsdistrikt. 

Beredningen ansvarade för att ge ett beslutsunderlag till taxeringsnämnden. För det tredje 

utsågs han till ledamot i taxeringsnämnden. När F. A. började i taxeringsnämnden, slutade 

brodern E. V. efter många års arbete i densamma.99

      Brodern E. V. hade påbörjat sin politiska karriär fyra år före F. A. Under perioden 1891-

1908 arbetade bröderna i Piteå landskommun. Medan F. A. uteslutande arbetade lokalpolitiskt 

under 1890-talet, avancerade brodern E. V. karriärmässigt. Regionalpolitiskt utsågs han till 

ledamot i landstingsfullmältige, där han arbetade med revision samt undervisnings- och 

ekonomifrågor. Han ingick även i en nämnd för inskrivning av värnpliktiga. Rikspolitiskt blev 

han ledamot i andra kammaren, med en ideologisk tillhörighet i Lantmannapartiet 

(konservativ).100I ett brev från Stockholm år 1896, skrev E. V. följande till F. A. i Håkansön: 

            
            Kära  broder Anshelm. Ditt  bref  af den 8 har  jag igår  bekommit ser  deraf  att ni lefver bra. Jag får 
              efven säga detsamma. Jag  har i början av  tiden ej varit alldelesså … Någon  bibana ned till vare sig 
              Piteå eller Skellefteå är  ej  för i år  att  motse  från  regeringens sida … Ännu  har ej  något  af vikt i 
              riksdagen förekommit, men synes  snart  blifva mera när  det  hunnit afgå från utskotten. Imorgon få 
              vi troligen  sammanträden i kammaren … Hälsa  mina  hemmavarande och  Albert  att  jag lefver nu 
              bra … Lef väl och skrif så fort som möjligt.101  
 

E. V. hade dock ett stort problem under sin tid som politiker, hans sviktande hälsa. Detta 

gjorde att F. A. tidvis hjälpte sin bror med hans politiska förtroendeuppdrag. Vid 58 års ålder 

dog E. V. år 1908 i tuberkulos. Han hade då en 21 år lång lokalpolitisk karriär bakom sig, 

samt 9 respektive 4 år på regional- och rikspolitisk nivå. Från den dagen blev F. A. ensam i 

den Bäckströmska släkten att arbeta politiskt, och skulle så göra i ytterligare 27 år, fram till 

sin död år 1935.102

      År 1913 infördes en lag om allmän pensionsförsäkring. Pensionsärendena skulle skötas av 

en lokal nämnd i landskommunen, pensionsnämnden. Landshövdingsämbetet utsåg F. A. 

Bäckström till pensionsnämndens ordförande för Norrfjärdens distrikt, till och med 1917 års 

slut.103 Nämnden kom även att få ett helt annat uppdrag. År 1914 bröt första världskriget ut. 

                                                 
99. Kommunalstäm. Piteå socken, protokoll 26/5-1890, 15/5- 1892, 22/5- 1893, 26/5-1895, 9/2- 1896, 3/5-1896,  
    30/1-1897, 16/5- 1897, 13/2- 1898, 30/5- 1898, 12/2 -1899, 28/5-1899, 24/11-1899, 18/2 - 1900, 20/5-1900, 
    24/2-1901, 9/6- 1901, 14/11-1901, 16/2- 1902, 1/6-1902, 9/11-1902, 8/2-1903, 30/5-1903, 1/12-1903, 
    4/2- 1904, 29/5-1904, 30/10-1904, 12/2- 1905, 12/6-1905, 22/10-1905, 4/2- 1906, 4/6-1906, 24/10- 1906,  
    17/2- 1907, 25/5-1907, 17/11-1907, 9/2- 1908, 24/10- 1908, 29/12- 1913, 28/12-1914 samt  
    Sveriges kommunallagar 1862 (1911).  Landsförordningen § 4 och B 560 § 24-26. 
100. Norrbottens läns lagtima protokoll åren 1890-94, 1896-99, Ledamöter för södra bataljonsområdets 
     inskrivningsnämnd 1886-97 samt Sveriges riksdag (1992: 409). 
101. Brev från E. V. Bäckström till sin bror F. A. Stockholm 14/2-1896. Albert är deras bror Johan Albert. 
102. Ingemar Bäckström (2008). 
103. Kommunalstämma Piteå socken, i protokollsbok år 1913. Bilaga Landskontoret No 1947. Beslut 26/8-1913.  

 32



Nu skulle nämnden även besluta om understöd till värnpliktigas familjer, som ansågs behöva 

ekonomisk hjälp.104 Juridiskt kunde ordförande få ett arvode för understödsarbetet, något som 

stämman beslutade att utfärda. F. A. fick ett arvode på 300 kr.105  

     

                               Regional- och rikspolitiskt arbete åren 1906-1915 

F. A. Bäckström valdes till ledamot i landstingsfullmäktige i Norrbottens läns landsting, åren 

1906-11 (tre mandatperioder). Samma juridiska och organisatoriska förutsättningar gällde 

ännu, som då fadern Anders varit ledamot (se sid. 23f), med ett undantag. Vid valet år 1910 

hade det proportionella valsystemet införts.106 F. A. nominerades på två olika partilistor, dels 

för de konservativa (Bondepartiet), dels för de liberala. Han blev invald via bondepartiet.107

      Varje landsting skulle ha minst 20 ledamöter. Fullmäktige sammanträdde en gång per år i 

länets residensstad. Det var den andra eller tredje måndagen i september, mötet omfattade sex 

dagar. 108F. A. åkte till Luleå, där fullmäktige hade sina möten. I revisionsutskottet gav han 

utlåtande kring de olika årliga revisionsberättelserna. I andra ekonomiutskottet behandlade 

han aktuella ekonomiska anspråk och anslag, som skulle tas upp i fullmäktige. F. A. 

Bäckström skrev två motioner (egna förslag) tillsammans med andra ledamöter. Dessa 

handlade om ett gästgiveri och en jordbruksskola.109  

      Nyström (1987) påvisar i sin studie att de kommunala förtroendemännen har ”suttit tätt i 

landstinget”. De flesta fullmäktigeledamöterna under perioden 1863-1909, hade en 

yrkesbakgrund som högre tjänstemän och större företagare. F. A registrerades under åren 

1906-08 till yrkeskategorin kommunalnämndens ordförande samt åren 1909-11 som 

riksdagsledamot. Han hade avancerat till att även bli rikspolitiker. 110  

      F. A. utsågs till ledamot av andra kammaren vid Sveriges riksdag, för mandatperioden 

1909-11.111 Han hade efter övertalning av de konservativa accepterat riksdagskandidaturen.112 

F. A. åkte hästskjuts från Norrfjärden till Älvsbyn och därefter tåg till Stockholm. En speciell 

tågkupé fanns reserverad för riksdagsmännen från övre Norrland.113

                                                 
104.  Beslut understöd åt värnpliktiges familj. Norrbottens län. Norrfjärden pensionsdistrikt. 
105.  Kommunalstämma. Piteå socken, protokoll 28/12-1914. Sveriges kommunallagar 1862 (1926). B155 § 26. 
106. Palme (1962: 231f).  
107. Piteå socialdemokratiska arbetarekommun (1989: 57). 
108. Sveriges kommunallagar 1862 (1911) Landstingsförordningen § 2, § 10, § 11, § 17, § 18, § 22, § 24.   
109. Norrbottens läns lagtima landstingsprotokoll 1906-11 samt specifikt protokoll 1908, motion nr 41 och  
      protokoll 1909, bilaga littera F (sidan 41). 
110. Nyström (1987: 30f, 255) samt Norrbottens lagtima protokoll 1906-11. 
111. Fullmakt från Piteå Domsaga den 26/9-1908.  
112. Piteå socialdemokratiska arbetarekommun (1989: 17f). Konservativa ville ha en liberal kandidat för att inte 
     förlora mandatet i riksdagen till socialdemokraterna. 
113. Ingemar Bäckström (2008). Sträckan Porsnäs- Älvsbyn var ca 4 mil. Sträckan Älvsbyn- Stockholm 100 mil.  
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Bostad i Stockholm ingick inte. Det fick landsortsriksdagsmannen ordna helt själv. F. A. 

bodde på Brunnsgatan 9, en promenad ifrån Riksdagshuset i Stockholm. Det var förmodligen 

en privatbostad. De flesta riksdagsledamöter verkar ha hyrt i privata bostäder, boende i hotell 

förekom också. Riksdagshuset fanns på Helgeandsholmen. Där hade riksdagsledamoten 

tillgång till sin bänk i plenisalen, flera utskottslokaler, ett bibliotek, flera klubblokaler samt ett 

café, men bara det. Sådant som eget tjänsterum, sekreterarhjälp eller telefon fanns inte. 

”Nykomlingarna” fick oftast hjälp av de mer erfarna ledamöterna, som hunnit arbeta några år 

vid riksdagen. 114 Statistik från år 1909 visar att det var 71 nya ledamöter i andra kammaren. 

Övriga hade arbetat där i upp till 35 år. F A. var 43 år, medelåldern 50,3 år.115  

       Stjernquist (1996) har i sin studie noterat ett samband hos riksdagsledamöterna. Den 

övervägande delen av andrakammarledamöterna och nästan alla lantbrukarna, hade eller hade 

haft kommunala uppdrag.116 Nyström (1987) konstaterar i sin undersökning att de flesta 

riksdagsmän också var landstingsmän.117 Under mandatperioden 1909-11 var lantbrukarna 

(hemmansägarna) i majoritet i andra kammaren, med 40 % av ledamöterna.118

                                                     
                        Bild 8. F. A. Bäckström. Riksdagsporträtt, andra kammaren. 

 

Samma juridiska och förvaltningsorganisatoriska regler gällde nu, som då fadern Anders suttit 

i tvåkammarriksdagen (se sid. 25). Riksdagen skulle sammanträda varje år med början den 15 

januari. Riksdagsåret omfattade fyra månader, till mitten av maj, men kunde ibland bli upp till 

en månad längre.119 Om någon riksdagsledamot önskade ”få någon tids ledighet från 

riksdagsgöromålen”, så kunde ledighet på högst fjorton dagar beviljas.120 F. A. sökte och fick 

beviljad ledighet varierande 10-12 dagar varje riksdagsår.121  

                                                 
114. Stjernquist (1996: 131, 170f) samt Sveriges riksdag (1911). Förteckning Andra Kammarens ledamöter 1911. 
115. Statistiska Centralbyrån (1909: 20). Den äldsta respektive yngsta ledamoten var född år 1829 samt år1880. 
116. Stjernquist (1996: 130f). Före sekelskiftet 1900 var det så många som 80-90 % av ledamöterna. 
117. Nyström (1987: 275).  64 av 86 ledamöter representerade Norrbotten i andra kammaren åren 1867-1970. 
118. Statistiska Centralbyrån (1909: 19). 
119. Sterzel (1966). Riksdagsförordningen § 2, § 5. Vid helgdag, närmsta vardag. 
120. Sveriges riksdag (1909). Reglementariska föreskrifter för riksdagen med ordningsstadga.   
121. Sveriges riksdag. Protokoll Andra Kammaren 1909 nr 35, 1910 nr 20, 1911 nr 28. Orsak ej protokollförd. 
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F. A: s ideologiska förankring i riksdagsarbetet var liberala.122 Han röstade för reformen om 

allmän rösträtt för män samt proportionella val. Lagen röstades igenom i riksdagen. 123 

Tilläggas kan att F. A. var nykterist. Han sökte samt blev medlem i Riksdagens 

nykterhetsgrupp.124 Enligt Stjernquist (1996) studie hade andra kammaren relativt sett många 

representanter från nykterhetsrörelsen. 125 Edgren & Edgren (2000) har i sin undersökning sett 

ett samband, att nykterister ofta också var politiskt liberala.126

      I riksdagsarbetet instämde F. A. i två motioner som andra ledamöter hade skrivit (en om 

väghållningsfrågor samt en om provinsialläkartaxan). Han skrev även själv en egen motion. 

Den handlade om önskemål att införa ett provinsialläkardistrikt i Älfsbyn.127 F. A. valdes till 

suppleant i femte tillfälliga utskottet (som behandlade frågor som inte kunde rubriceras 

särskilt), under sin mandatperiod i riksdagen.128 Stjernquist (1996) hävdar i sin studie att de 

tillfälliga utskotten hade en låg status. Detta på grund av att de ärenden de beredde oftast var 

”politiskt mindre intressanta”.129  

      Innan ett beslut skulle fattas i andra kammaren, hade ledamöterna debatt i plenisalen. Där 

hade F. A. plats 225. Varje ledamot fick uttala sig i alla frågor inom kammaren.130 Min 

bedömning efter att ha läst merparten av alla protokoll under F. A: s mandatperiod, är att han 

inte bad om att få ordet särskilt ofta i plenisalen. Han uttalade inte någon reservation alls, men 

instämde ett flertal gånger i andras anförande. Detta främst i frågor som rörde Norrbotten. Det 

enda tillfället F. A. talade i plenisalen, var när hans egen motion debatterades.131   

      Ett litet avbrott i riksdagsarbetet i Stockholm, fick de riksdagsledamöter som ville följa 

med på en två veckor lång riksdagsresa till ”Öfre Norrland i juli 1910”. Resan gick till bland 

annat Gällivare, Malmberget, Abisko, Narvik, Kiruna, Boden, Luleå, Tornedalen samt 

Östersund. Majoriteten, 165 ledamöter valde att följa med på resan. F. A. var en av dem.132  

      Tanken var nog aldrig från F. A. själv eller någon annan, att han skulle fortsätta som 

riksdagspolitiker. Under våren år 1911 fick F. A ett brev med inbjudan från redaktören till 

                                                 
122. Sveriges riksdag (1909). Liberala samlingspartiet vid 1909 års riksdag. 
123. Socialdemokratiska arbetarekommunen (1989: 26). 
124. Kvittens 22/1-1910. Riksdagens nykterhetsgrupp, där F. A. Bäckström betalat årsavgift. 
125. Stjernquist (1996: 131) 
126. Edgren & Edgren (2000: 255). 
127 . Sveriges riksdag (1911). Motioner i Andra Kammaren 1911 nr 196, nr 265, nr 294. Älvsbyn i Norrbotten. 
128. Sveriges riksdag. Riksdagens Andra Kammare. Protokoll 1910 nr 6, 1911 nr 5 samt Bihang till 
      förteckningarna öfver kamrarnes ledamöter vid lagtima riksdagen 1909.   
129. Stjernquist (1996: 153f). 
130. Sveriges riksdag (1911). Förteckning över Andra Kammarens ledamöter 1911 samt Sterzel (1966) 
      Riksdagsordningen § 52. 
131. Sveriges riksdag. Protokoll Andra Kammaren 1909 nr 31, nr 47, nr 70, 1910 nr17-18, nr 33, nr 42, nr 60,  
       nr 64, 1911 nr 13, nr 41. 
132. Sveriges riksdag (1910). Förberedande program för Riksdagsresa till öfre Norrland i juli 1910.  

 35



tidningen Norrbottens Allehanda, hemskickat till sig i Stockholm. Där inbjöds F. A. att vara 

med och organisera valrörelsen till den riksdagskandidat som skulle efterträda honom.133 Med 

detta hade nu F. A. för alltid lämnat rikspolitiken bakom sig.  

     Regionalpolitiskt blev F. A. efter avslutat förtroendeuppdrag i landstingsfullmäktige år 

1912 utsedd till markegångsdeputerande. Sammanträdena skedde i länsstyrelsens lokaler, de 

fyra första dagarna i november varje år. Inget arvode utgick, däremot reseersättning.134    

 

                  Kyrkopolitiskt arbete åren 1895-1915 samt kommundelningar 

  F. A. Bäckströms första kyrkopolitiska uppdrag i Piteå landsförsamling, var när han år 1895 

utsågs till ledamot i kyrkorådet. Han omvaldes under hela denna tidsperiod. Kyrkorådet 

ansvarade för att vaka över gällande författningar, gudstjänsten samt vårda kyrkans 

angelägenheter. Varje kyrkoförsamling utgjorde även ett skoldistrikt, där det skulle finnas ett 

skolråd. Rådet utgjorde en styrelse för distriktets alla skolor. Ledamöterna i skolrådet hade 

som uppgift att kontrollera att undervisningen i skolorna och lärarnas/lärarinnornas arbete 

följde stadgarna. F. A. valdes till ledamot i skolrådet under en femtonårsperiod.135

      År 1894 tilläts Älvsbyn bilda en egen församling och landskommun. Det kommittéarbete 

som fadern Anders påbörjat under sin levnad (se sidan 22), verkställdes först nu.136

      Den stora befolkningsökningen på 1800-talet i kombination med religiösa 

väckelserörelser, medförde att kyrkan i Öjebyn var för liten. Norrfjärden beslöts bli en egen 

församling från och med den 1 maj 1915. Under perioden 1905-15 ingick F. A. i en kommitté, 

som ansvarade för beredande av alla politiska frågor i samband med pastoratbildningen.137  

      Församlingsdelningen kom i sin tur att påverka landskommunen. Det beslutades att 

Norrfjärden skulle få bilda en egen kommun, från och med den 1 januari 1916. 138 

Ledamöterna i kommunalnämnden (där F. A. var ordförande) var positiv till delningen. 

Kommunen var den näst största i Sverige, och med en mindre kommun skulle det bli mer 

politiskt lättarbetat. Dessutom skulle församling och kommun bli demografiskt och 

geografiskt lika.139 En politiker fick inte arbeta i en annan kommun än den han tillhörde. F. A 

valde att avsluta samtliga uppdrag i Piteå landskommun och församling. Det gick inte att 

                                                 
133. Inbjudan från Redaktör Axel Sammuli, redaktör på Norrbottens Allhanda 18/5- 1911. Privat cirkulärbrev.   
134. Kommunallagarna 1862 (1911).  B 570 § 1-7. Skatteberäkning på varor och dagsverken. 
135. Kyrkostämma Piteå landsförsamling, protokoll 22/12-1895, 28/6-1896, 28/12-1896, 31/12-1898, 31/12-1900,  
      31/12-1902, 31/12-1906, 31/12-1908, 31/12-1912 samt  
      Svenska kommunallagarna 1862 (1911). Kyrkostämmoförordningen § 21-24 samt B404. 
136. Cederlund (1949: 70) samt Berglund (1979: 20). Älvsbyn hade en ytvidd på 17 kvadratmil. 
137. Berglund (1979: 79) F. A. var även den sammankallande. 
138. Kommunalstämma Piteå socken, protokoll år 1915. Bilaga Landskansliet No 2502. 
139. Kommunalstämma Piteå socken, protokoll år 1913. Bilaga Piteå socken kommunalnämnd 30/8-1913. 
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övertala honom trots att ansträngningar gjordes. F. A. ville absolut inte lämna Håkansön och 

sitt hemman, som han var starkt fästad vid. Inte heller ville han slita upp familjen från 

hemmanet, han hade fortfarande många barn hemma.140Den 25 november 1915 inlämnade 

han sin avskedsansökan som kommunalnämndens ordförande. Den 30 december 1915 var den 

sista kommunalstämma som F. A. deltog i vid Piteå landskommun. I protokollet står att 

”beslöt stämman till Bäckström frambära sitt varma tack och erkännande för det plikttrogna 

och redbara arbete, han under sitt långvariga ordförandeskap och ledamot i kommunal 

nämnden nedlagt för kommunens angelägenheter”. 141 Kommunalnämnden avtackade F. A 

med bland annat följande ord:  
  
     ”Liten till växten, men  stor till  sinnes, och  ett  redigt svenskt hjärta … Du  har  varit en  folkets man ditt 
      motto: För folkets bästa. Det  fordras  stor sakkännedom och stor förmåga  att  sitta  som ordförande  i  en 
      kommunalnämnd  för en  så  stor socken. Personlig  erfarenhet och kännedom  om  folket  …  Det fordras   
      även  framtidsblick  vid  nya frågor, blick   att  kunna rätt  bedöma  dess  svårigheter och  fördelar. Du vår 
      ordförande och hedersledamot  har dessa  förmågor och du  har även  nyttjat   dem  till  Piteå sockens  väl 
      och fromma … Du har  under  alla  dessa  förhållanden kunnat  hålla  den  gyllene  medelvägen, förena de 
      mången gång  stridande och  olika  åsikterna  inom nämnden, till en lämplig medelväg- vars mål  varit till  
      folkets  bästa …ett  tack  för  din  energi, att  föra fram det, som blivit till socknens bästa. Ett tack från oss 
      medlemmar i nämnden, där du alltid varit  som en god kamrat. Våra olika åsikter har du lugnt upptagit och  
     ej med  ditt ordförandeskap fulltvingat dig makt. Vårt varma tack för allt samarbete.142

 
                                                        Sammanfattning 
F. A. Bäckström gifte sig vid 23 års ålder med den två år yngre Teresia. De blev föräldrar till 

elva barn, nio döttrar och två söner. En son och två döttrar dog under dessa år. Familjen bodde 

på hemmanet ”Kullen” i Håkansön. Hustrun Teresia ansvarade för barnuppfostran, hushållet 

och djurhållningen. Allteftersom barnaskaran blev äldre, fick de börja hjälpa till hemma med 

barnpassning, hushållsbestyr och jordbruket efter förmåga. Som komplement till hemmanet, 

köpte F. A. år 1904 en mindre ö i Piteå skärgård, ”Guldsmeden”. På ön levde döttrarna 

fäbodsliv på somrarna och skötte om djuren, samt levererade mjölk till byns mejeri. F. A. 

hade varit initiativtagare till mejeriets tillkomst och därefter även styrelseledamot. Hemmanet 

”Kullen” och skärgårdsön ”Guldsmeden”, utgjorde grunden för familjens inkomst och 

försörjning. F. A. utsågs till ordförande i kommunalnämnden. Han valdes dessutom till otaliga 

uppdrag i både landskommun och församling. På 1910-talet utsågs han till både regional- och 

rikspolitiker i landstinget respektive tvåkammarriksdagen. Ideologiskt stöddes F. A. av de 

konservativa för landsting och riksdag. I riksdagsarbetet anslöt sig F. A. liberalt. 

Lokalpolitiskt avslutas denna tidsperiod med en kommundelning, vilken medförde att F. A. 

avsade sig alla lokalpolitiska uppdrag i Piteå landskommun och församling. 
                                                 
140. Lars Bäckström (2008).  
141. Kommunalstämma Piteå socken, protokollsbok år 1913. Bilaga samt protokoll 30/12- 1915. 
142. Piteå landskommuns kommunalnämnd å nämndens vägnar Nils Sjömark. Odaterat. 
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F. A. BÄCKSTRÖMS FAMILJE- OCH ARBETSLIV ÅREN 1916-1935 

                                Familj, jordbruk samt generationsskifte  

                                    
             Bild 9. Ståendes från vänster. Dottern Elin, svärsonen Hjalmar (Elins make), F. A själv, barnbarnet 
             Gerda, frun Teresia, dottern Valborg. Sittandes från vänster. Dottern Lilly, barnbarnet Lars, dottern 
             Hildur, barnbarnet Anna-Lisa. Bilden är tagen vid bagarstugan på hemmanet ”Kullen”. 
 

År 1920 insjuknade och avled dottern Amanda i immunförsvarssjukdomen Spanska sjukan. 

Även sonen Elov fick sjukdomen, men han tillfrisknade.143 F. A. Bäckström hade nu förutom 

sonen Elov, sex döttrar kvar i livet. Under 1800-talet ökade andelen ogifta kvinnor. Det var 

enligt Tallberg-Broman (2000) studie en kombination av ett redan tidigare kvinnoöverskott, 

emigrationen med många unga män som lämnade landet samt många föräldrar som behövde 

vård.144 Under F. A: s levnad gifte sig två döttrar. Dottern Elin var utbildad mejerska. Hon 

gifte sig med en urmakare och bosatte sig i Hortlax. F. A. blev nu för första gången morfar. 

Elin fick två döttrar, Anna-Lisa och Gerda.145 Äldsta dottern Ester delade hushåll med 

föräldrar och syskon fram till början av 1920-talet. Hon anställdes då som 

ålderdomshemsföreståndarinna i Norrfjärden. År 1927 emigrerade Ester till Amerika. Där 

gifte hon sig med en frisör från hembygden. F. A. blev oerhört ledsen när äldsta dottern reste. 
146 I ett brev till dottern Ester i Amerika daterat den 9 januari 1928 skrev F: A följande:  
         
         Jag   förstår  nog  att  det  för  dig Ester  kan  ha  känts lite  underligt såsom nykomling  till  ett   
         främmande land  men du måste   vara en modig  flicka och se tiden an. Det gamla lilla hemmet   
         som  du lämnat är öppen  för  er  båda  närhelst i  kunnen  återvända och  som vi gamla hoppas  
         kanske medan vi leva. Och nu till sist kära hälsingar från oss alla, och särskilt från pappa.147

 

Desto lyckligare verkar F. A. ha varit när han skrivit brev till Ester. Dottern Hildur berättade i 

sitt brev till sin syster Ester, även det daterat den 9 januari 1928, att ”Pappa går och 

småsjunger, han tycks visst ha gjort storverk när han skrivit till er”.148

                                                 
143. F. A: s dotter Lilly har berättat detta för mig om Amanda samt Lars Bäckström (2008) har berättat om Elov. 
144. Tallberg-Broman (2000: 48f). 
145. Sten Sandlund (2008). 
146. Lars Bäckström (2008), Lundqvist (1992: 169). Hur många år Ester var föreståndarinna är osäkert.  
147. F. A. Bäckströms brev till dottern Ester i Amerika 9/1-1928. 
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Dottern Sigrid utbildade sig till mentalsköterska. Hon arbetade samt bodde i personalbostad 

på Furunäsets sjukhus i Munksund, utanför Piteå. Sigrid var ogift och hälsade ofta på hemma 

hos familjen i Håkansön samt hos sin syster Elin i Hortlax. Döttrarna Hildur, Lilly och 

Valborg delade boende med sina föräldrar fram till F. A: s död, år 1935. Hildur och Lilly 

skötte om hushållet och djurhållningen hemma. Valborg utbildade sig till hemsömmerska. 149

      I slutet av 1920-talet sökte F. A. Bäckström om att få omvandla sitt hemman ”Kullen” 

från åbo (arrende) till skattehemman (äganderätt). Det godkändes av staten. Efter det 

genomförde F. A. ett generationsskifte, då sonen Elov (min farfar) övertog hemmanet.150 Elov 

hade gift sig och hade nu en fyra månaders son Lars (min far). F. A. hade således även blivit 

farfar, hans tredje barnbarn. Brodern Anders som emigrerat till Kanada, återvände efter 21 år. 

Han bosatte sig åter i kammaren i sitt gamla hemman, hos F. A. och Teresia. Anders hjälpte 

till med jordbruket. Hans största nöje i övrigt var att spela cittra och fiol.151 F. A. kände stort 

ansvar för sin bror Anders. I en skriftlig överenskommelse, lovar Elov att ta ansvar över sin 

farbror Anders under hans resterande levnad. Anders fick således bo kvar i bagarstugan. 152  

                                              
                      Bild 10. F. A. Bäckströms djur samt den nyuppsatta stugan på ön ”Guldsmeden”. 
 
 
F. A. behöll skärgårdsön ”Guldsmeden”. Då stugan på ön oturligt nog brann ned till grunden 

år 1916, ersatte F. A. med sonen Elovs hjälp det nedbrunna huset.  Två sockenstugor byggda 

under första världskriget, inhandlades och byggdes samman till ett stort hus med två separata 

lägenheter. I den ena lägenheten bodde familjemedlemmarna som skötte korna. Den andra 

lägenheten hyrdes ut som sommarbostad, till bland annat kyrkoherdar och överlärare. Ön 

utgjorde således sommartid inkomst för familjen dels som djurhållning, dels som uthyrd 

sommarbostad.153 Döttrarna levde fortsatt fäbodsliv på skärgårdsön ”Guldsmeden” på 

somrarna, då de skötte korna och levererade mjölk till det lokala mejeriet i Håkansön. I en 

                                                                                                                                                         
148. Hildur Bäckströms brev till sin syster Ester i Amerika daterat 9/1-1928. 
149. Karin Vestin (2008), Pitebygdens forskarförening (2008), Sten Sandlund (2008). 
150. Ägarförhållanden och lagfartsprotokoll över hemmanet ”Kullen”. Köpet ingicks 30 april år 1929. 
151. Lundquist (1992: 265) samt Lars Bäckström (2008) 
152. Förbindelse underskriven av Elov och Hildur Bäckström att förse Anders Bäckström med bostad samt föda 
     under resten av hans levnad, daterat 30/4-1929 samt Lars bäckström (2008) 
153. Lars Bäckström (2008). 
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artikel i Piteåtidningen den 4 augusti 1966, firade F. A: s sex döttrar 60-års jubileum som 

fäbodjäntor. I artikeln beskrev de livet med djurhållningen på ön enligt följande: 
       Det  var  på  den  tiden  när det  gick flera ångbåtar i  skärgården och bogserbåtar  drog  timmer från  
        Alterälven  till  sågverken. De  första  åren  skedde  överfarten  med pråmen Brill, men  sedan rutten  
        lades ned fick  korna  simma över från Sandön. Sträckan  var inte  så  lång och efter ett  par turer var 
        korna så vana att det inte blev något problem … Det har alltid varit svårare att få korna att lämna ön, 
        än att  få  dit dem. Till en  början  var verksamheten livlig, när fyra kor simmade över till holmen … 
        På Guldsmeden finns det inga turister eftersom vår far inte ville att ön skulle förstöras och delas upp 
       på en massa småtomter.154

                                             

Generationsskiftet innebar att F. A. måste söka efter ett nytt boende till sig och sin familj. Han 

byggde ett nytt hus cirka 150 meter från sitt gamla hemman. Nybygget omfattade ett 

tvåvåningshus, en ladugård, en lada, ett lider, ett vedhus, ett uthus samt ett hemlighus.155 F. A. 

flyttade även sitt hemkontor till sin nya bostad. Han fick numera även en viss inkomst från 

politiken, då kommunalnämndens ordförande tilläts få ett årligt arvode på 1000 kronor.156  I 

november 1930 skrev F. A. till Ester i Amerika att situationen i Håkansön var ganska svår, 

med en allt ökande arbetslöshet i kommunen. Han skrev att ”man får skatta sig lycklig då man 

har en fast inkomst även om den inte är så stor”. 157 F. A. var också fortsättningsvis tvungen 

att skaffa sig en huvudinkomst från jordbruket. F. A: s nya fastighet i Håkansön var liksom 

det gamla hemmanet ett lantbruk, fast mindre. F. A. skrev till Ester den 18 september 1928: 

             
            Spannmåls  och  höstskörden  har  blivit  ungefär normal. Vi  ha haft en varm  och präktig sommar. Vi 
              ha fått  mjölk  något  över 3000 liter  som  går till ungefär 500 kr, det är ju ett grannt resultat på två kor  
              och dock har  vi varit rätt  så stort  hushåll på Guldsmeden i sommar … men vi  ta  ingen  annan skörd  
              än  potatis eljest  hava  vi  endast  grönfoder, för  ett  så  litet jordbruk är det bäst  … För jordbrukarna  
              som ska leva av sin egendom är nog ganska mörkt.158

 

Bärplockning var även det en kompletterande inkomstkälla för bondefamiljer och enligt lag 

förbehållen ”hemmansägaren, hans släkt och anställda”. En annan möjlighet till inkomst var 

jakt och fiske. Jakt- och fiskerättigheterna var knutna till ”äganderätten av fastigheten med 

tillhörande stränder”.159 Dottern Ester sålde exempelvis 214 kg lingon till Håkansö 

lingonförening år 1917.160 F. A. berättade i ett odaterat brev till Ester i Amerika att han och 

dottern Lilly hade plockat lingon ”med klen förtjänst” och att det inte bar sig.161 F. A. jagade 

inte, däremot fiskade han ganska ofta tillsammans med sonen Elov. Fisket bidrog även det till 

                                                 
154. Lilly Bäckströms tidningsartikelsamling. Piteå tidningen 4/8- 1966. Artikeln Sextio somrar på Guldsmeden. 
155. Lars Bäckström (2008)  
156. Kommunalfullmäktige Norrfjärdens socken, protokoll 25/10-1919, 30/12-1920.  
157. F. A. Bäckströms brev till dottern Ester i Amerika 23/11-1930. 
158. Ibid. 
159. Axelson (1989: 242). 
160. Kvittens från Håkansö lingonförening 25/9-1917 till Ester Bäckström. 
161. F. A. Bäckströms brev till dottern Ester i Amerika. Odaterat. 
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inkomsten och försörjningen. När F. A. fiskade njöt han och kopplade bort tankar från annat 

arbete.162 F. A. fiskade bland annat sik och strömming. Han beskrev en fisketur med en 

kompis från byn, i ett brev till Ester daterat den 18 september 1928. Han konstaterade belåtet 

att ”Vi fick 60 kg fet och god höstströmming, vi kände oss rätt strama över fångsten”.163

 

                         Fritid kontra arbetstid samt privata förtroendeuppdrag  

Speciellt mycket fritid hade nog inte F. A. Bäckström generellt.  Axelson (1989) påpekar i sin 

studie att det inte fanns någon reglerad fritid för en politiker juridiskt sett. Oftast arbetade de 

förtroendevalda politikerna cirka tolv timmar per dag.164 I ett brev till dottern Ester i Amerika 

daterat den 9 januari 1928, berättade F. A. följande: 

 
            Jag skall nu  meddela något  från  mitt  arbetsfält. Det  har  varit  en  mycket svår och mödosam tid 
              sedan du for ifrån oss. Jag blev  utsedd till taxteringnämndens ordförande för fastighetstaxteringen, 
              dom  måste   göras  under  nov  o dec månader  …  så  förseningen   av   husbygget,  flyttning   och 
              sammanhängande arbete  … så  överklagades valet  och  upphävdes, så  att nytt val egde rum  mitt  
              under  pågående taxtering.  …  följden blev att nämnden kom att  bestå av idel nya personer och då 
              Ferdinand utgick, hade ingen utom jag varit med om en  fastighetstaxering  …  jag måste nöja mig  
              med Valborg som skrivbiträde. Det blev en arbetsam tid för mig. Vi börja i regel vid 9 på morgonen  
              och fick hålla  på  till 10 o 11 på kvällarna!  … gjorde  att det blev dåligt med sömn flera nätter fick  
              sova endast ett par timmar.165

 

Någon av de kvinnliga familjemedlemmarna fick oftast bistå som skrivbiträde till F. A. Först 

var det äldsta dottern Ester som blev F. A: s skrivbiträde. Efter hennes emigration var det 

främst Valborg, som parallellt med sitt sömmerskearbete, hjälpte sin far med de politiska 

skrivgöromålen. Även döttrarna Lilly, Hildur samt frun Teresia verkar ha varit skrivbiträde 

när så behövts.166 I ett brev till dottern Ester daterat den 9 januari 1928 berättade F. A. att 

”Hildur tronar i kontoret och debiterar” medan han själv satt och skrev. I ett annat brev till 

Ester två år senare den 23 november 1930 påvisade F. A. att han själv och Lilly arbetade med 

debiteringen, medan fru Teresia hjälpte till ibland. Valborg kunde plötsligt få ett 

sömnadsarbete hos någon i byn. Hon måste då genast lämna skrivarbetet. F. A. beskrev detta i 

ett brev till Ester den 18 september 1928. ”Skrädderskan är som ett annat väder, bäst hon 

hjälper till far hon kring i byn och sömma någon kjol eller kappa.”167  

      För oss idag är storhelger som jul- och nyårshelger viloperioder. För 1800- talets och 

början av 1900-talets politiker var det tvärtom. Jag kan konstatera efter att ha läst otaliga 

                                                 
162. Lars Bäckström (2008). 
163. F. A. Bäckströms brev till dottern Ester i Amerika 18/9-1928. 
164. Axelson (1989: 242). 
165. F. A. Bäckströms brev till dottern Ester i Amerika 9/1-1928 
166. Karin Vestin (2008). 
167. F. A. Bäckströms brev till dottern Ester i Amerika 18/9-1928. 
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kommunala protokoll, att det var mycket vanligt med stämmor på både julafton och 

nyårsafton. F. A. beskrev julhelgen år 1927 hos dottern Elin i Hortlax enligt följande : 
          
        Vi var  till  Elin och  fira  där julhelgen, men jag var tvungen att  arbeta  till  tidigt  på  julaftonen hemma,  
        men så om juldagen var Hjalmar och jag till kyrkan i högmässan, men på eftermiddagen och annandagen 
        sedemera vi friskt debiteringslängderna. Hjalmar, Valborg och far själv. Ja så förflöt julhelgen.168

  
Trots att F. A. hade många politiska uppdrag fortsatte han även denna period att erhålla 

privata förtroendeuppdrag. F. A. omvaldes under många år till styrelseledamot för Håkansö 

mejeri. Ingemar Bäckström, barnbarn till F. A: s bror E. V., förklarar att mejeriet i Håkansön 

varje år hade något som kallades för Mejeristämman. Ingemar berättar hur han som tioårig 

pojke, stod tillsammans med några andra pojkar i trappan på mejeriet och lyssnade på 

sammanträdet. ”F. A. satt där uppe på övervåningen tillsammans med de andra gubbarna och 

pratade.” Ingemar förklarar att de otåligt väntade på att mötet skulle bli färdigt, för det bjöds 

på fika efteråt. Dagens höjdpunkt.169

     F. A. var ledamot i styrelsen för Piteå och Älvsby socknars brandstodsbolag i många år.170 

Det var samma bolag, där fadern Anders under sin levnad varit ledamot (se sidan 21). Det 

tycks som om F. A. även hade ett privat förtroendeuppdrag inom Skandinaviska 

Kreditaktiebolaget. Vilka år är osäkert, men för år 1934 utbetalades en checkräkning till 

honom för arbetet som ”suppleant i vår direktion”. Arvodet från Skandinaviska var 200 kr.171

      Huruvida F. A: s så kallade fritid såg ut (med vilka han umgicks privat, förutom sina nära 

och kära), är svårt att få en sammanhållen bild av. Under 1800-talet hade folkrörelser vuxit 

fram allt mer, som nykterhets- och frikyrkorörelsen.172 Kring sekelskiftet fanns i Piteåbygden 

minst nio olika nykterhetsföreningar.173 F. A. Bäckström var nykterist, men om han var 

medlem i någon nykterhetsförening är osäkert. Hans far Anders hade varit med om att starta 

en väckelserörelse med anknytning till EFS (se sidan 23). Huruvida F. A. själv engagerade sig 

frikyrkopolitiskt, är också det osäkert. Dock framgår det i två brev som han skrev till dottern 

Ester i Amerika, att hennes systrar gått till missionshuset. Så åtminstone på det sättet fanns en 

anknytning mellan familjen och EFS.174 F. A. och hans fru Teresia var bägge medlemmar i 

Svenska Röda Korset.175 F. A. blev medlem i Piteå-Norrfjärdens hushållsgille år 1916176.  

                                                 
168. F. A. Bäckströms brev till dottern Ester i Amerika 9/1-1928. 
169. Ingemar Bäckström (2008). 
170. Lilly Bäckströms tidningsartikelsamling. Artikeln F. A. Bäckström Håkansö. 
171. Brev från Skandinaviska Kreditaktiebolaget daterat 31/12-1934 till f.d. Riksdagsman Herr F. A. Bäckström. 
172. Edgren & Edgren (2000: 249). 
173. Axelson (1989: 247). 
174. F. A. Bäckströms brev till dottern Ester i Amerika daterat 9/1-1928. 
175. Medlemskort Svenska Röda Korset. Anselm samt Teresia Bäckström. Vilka år de var medlemmar är osäkert. 
176. Medlemsförteckning Piteå-Norrfjärdens hushållsgille. 
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En liten inblick i F. A: s fritid ges i ett brev som han skrev till dottern Ester den 23 november 

1930.  F. A. skrev följande:  

 
         Förra   söndagen  den  16 var  vi bjudna  på  middag hos Frans  Berglund i Kopparnäs … Det  var  ett  
           nöjsamt och gemytligt kalas med lagomt  många gäster och vi kom hem 11 tiden på kvällen, och igår  
           var  vi  bjudna   till  byggare August  Larsson … Vi   drack  kaffe  och  doppa  förstås,  åt   syltkakor, 
           vindruvor och  äpplen samt  slutade  med  tesupé  och  vi  kom hem kl 12 midnatt. Larsson  hade som  
           vanligt gott om roliga historier och det var riktigt trevligt i lagomt stort sällskap. Nu ska ni inte tro att  
           vi bara racklar och kalaserar. Det är första gången i höst och är nog slut nu före nyåret.177

 
                  
                Lokal- och regionalpolitiska förtroendeuppdrag åren 1916-1935  
 
Vid 50 års ålder började F. A. Bäckström arbeta i en alldeles nybildad landskommun, 

Norrfjärden. Han var nu politiskt aktiv i ett både mindre geografiskt som demografiskt 

ansvarsområde, än om han valt att stanna kvar i Piteå landskommun.178  

      Den förvaltningsorganisatoriska utvecklingen genomgick under denna period generellt 

ganska många förändringar.  Till de kommunala ansvarsområdena tillkom på 1920-30-talen 

även social omvårdnad som barnavårdscentral, barnbidrag och bostadssociala stöd. Under 

1930-talets ekonomiska kris i Sverige, utvidgades ansvaret till att även omfatta åtgärder mot 

arbetslöshet.179 År 1919 blev den kommunala rösträtten och valbarheten allmän, lika för både 

män och kvinnor.180 Samma år blev även kommunfullmäktigeinstitutionen obligatorisk i alla 

landskommuner med mer än 1500 invånare. Den ersatte därmed kommunalstämman. 

Fullmäktige skulle bestå av kommunalnämndens ledamöter samt ytterligare separat valda 

ledamöter. Partibeteckning kunde utsättas vid de kommunala valen, men var inte ett måste. 

Proportionellt valsystem gjorde att mandaten utskiftades proportionellt till de olika partierna. 

      Det var fortfarande oavlönade förtroendevalda lekmän som svarade för både beredning, 

beslutsfattande och verkställighet.181 Westerståhl (1993) hävdar i sin studie att trots den 

allmänna rösträttens införande, blev förändringarna marginella. ”I den stora mängden av 

landskommuner där majoriteten av befolkningen bodde var förändringarna måttliga och 

gradvisa, om de alls märktes.”182 Partibeteckning noterades inte Norrfjärden. F. A. omvaldes 

till kommunalnämndens ordförande under hela denna tidsperiod,  och blev automatiskt också 

ledamot i kommunalfullmäktige. I ett brev till dottern Ester berättade F. A följande om 

kommunalfullmäktigevalet år 1930: 
                                                 
177. F. A. Bäckströms brev till dottern Ester i Amerika daterat 23/11-1930. 
178. Cederlund (1949: 377). År 1920 omfattade Piteå landskommun 22,4 kvadratmil, med en folkmängd på 
     12751 personer. Norrfjärdens kommun omfattade 4,82 kvadratmil med en folkmängd på 4772 personer. 
179. Strömberg & Westerståhl (1983: 12f). 
180. Nyström (1987: 50f).  
181. Palme (1962: 285f) samt Sveriges kommunallagar 1862 (1926). Landsförordningen § 27-28, § 34. 
182. Westerståhl (1993: 167). 
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          Det   har  nu  varit  nytt  val  till  kommunalfullmältige  för  4 års  perioden  1931-1934 och  det  har 
            varit  en  rätt så  hård  strid   mellan  de  olika partierna. Ännu  ha de borgerliga partierna   majoritet   
            men  om   ej   de  borgerliga   nästa  val  upprycker sig,  så  tappa  vi  nästa val. Socialdemokraterna 
            och kommunisterna kan eröfra majoriteten  som  enligt  min syn på  saken icke är så lyckligt då  jag 
            förmodar att  nya och obeprövade män  skall intaga och  leda kommunen  istället för  äldre personer 
            som   äro  insatta  i  förhållandena,  det  nu   skedda  valet   har  medfört  att   flertalet   nya  personer  
            tillkommit och  gamla   fullmäktige ledamöter  hava  fallit  igenom … Det  känns  rätt så ledsamt att   
           börja   en ny  period  med  så   många  nya  ledamöter   ehuru  det är   många nya  ledamöter som äro  
           präktiga och bastanta personligheter.183

 

Det jag har kunnat se är att F. A. tilldelades samma sorts politiska uppdrag i Norrfjärden, som 

han tidigare haft i Piteå landskommun. Förutom sitt fortsatta förordnande som 

kommunalnämndens ordförande, utsågs F. A. Bäckström till många andra politiska 

förtroendeuppdrag. Det var att utföra mantalsskrivning, vara gode man (överförmyndare), 

ledamot och även vissa år ordförande i taxeringsnämnden samt ordförande i 

pensionsnämnden. Dessutom utsågs F. A. till enskilda uppdrag som omfattade ärenden 

angående väg- och sjöfartsfrågor, värnplikt, pensions- och skattefrågor samt ärenden som 

hade att göra med Norrfjärdens landskommun och lån. Han utsågs även som ledamot till 

uppskattningsnämnden (vad den omfattade är osäkert).184  

     Kyrkopolitiskt blev F. A. vald till ledamot i kyrkorådet i Norrfjärdens församling under 

perioden 1916-25. Det förtroendeuppdrag han hade haft i 20 år i Piteå landsförsamling, fick 

han således fortsatt förtroende för även i denna församling. I kyrkorådet arbetade han främst 

med ekonomiska ärenden. År 1926 upphörde F. A. Bäckströms församlingspolitiska 

förtroendeuppdrag. Han hade då varit kyrkopolitiker i 30 år.185

       På sin 50-års dag fick F. A. en guldklocka, som gåva av sockenborna för ”mången trogen 

tjänst i Piteå socken”. 186 År 1929 tilldelades F. A. Patriotiska sällskapets guldmedalj för 

långvarig och trogen tjänst. I en tidningsartikel skriver skribenten att utmärkelsen var ”honom 

mer än välförtjänt”, då han med ”noggrannhet och pliktkänsla skött sina många uppdrag under 

alla år”.187 Patriotiska sällskapet som stiftades år 1767, hade till uppgift att ”främja 

näringslivets utveckling och uppmuntra arbetsamhet och yrkesskicklighet på det praktiska 

livets områden”. Medaljerna utdelades på ansökan av myndighet eller arbetsgivare.188  

                                                 
183. Brev från F. A. Bäckström till sin dotter Ester i Amerika daterat 23/11-1930. 
184. Kommunalfullmäktige Norrfjärdens socken, protokoll 25/10-1919, 9/10-1920, 31/10- 1920, 23/10-1921, 
      28/10-1922, 28/10-1923, 26/10-1924, 26/7-1925, 25/10-1925, 31/3-1926, 24/10-1926, 9/10-1927, 7/10-1928,  
      31/12-1928, 16/8-1929, 27/10-1929, 25/10-1931, 21/12-1931, 29/12-1932, 9/4-1933, 4/2-1934. 
185. Norrfjärdens församling kyrkorådssammanträde, protokoll 29/4-1921, 20/6-1924, 16/9-1924. 
186. Lars Bäckström (2008). 
187. Lilly Bäckströms tidningsartikelsamling. Artikeln F. A. Bäckström Håkansö. 
188. Focus uppslagsbok (1959: 1603). 
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Under denna period fortsatte F. A. som regionalpolitiker. Provinsialläkarväsendet var statligt, 

men extra provinsialläkare avlönades av landstinget. Önskemål fanns från Norrfjärden, att få 

en extra provinsialläkare.189 F. A skrev den 18 september 1928 till dottern Ester i Amerika: 

 
         
         Fullmäktige hade på förslag av skrivelse av  kyrkoherde Björnegård  beslutat att ingå till vederbörande 
          med    framställning     att    få    Norrfjärden    till   extra    provinsialläkardistrikt …  För   att  bearbeta 
          landstingsgubbarna    uppvakta    vi    dvs.  Johansson,   Björnegård   och   undertecknad,    landstingets 
          förvaltningsutskott  i  Luleå  efter  att  först  hava  grundligt insatt oss i  frågan  … så  beslöt landstinget  
          enhälligt att gå in med framställningen till kung Maj: t. F. J, Björnegård och namne Bäckström skola nu 
          i dessa  dagar nedresa  till Stockholm och uppvakta  myndigheterna där  för att få  frågan  löst i enlighet  
          med landstingets beslut.190

 
År 1928 beviljades Norrfjärden om ett extra provinsialläkardistrikt. F. A. blev utsedd till 

styrelseledamot till och med den 1 juli år 1934, då distriktet blev ordinarie.191 F. A. fick 

regionalpolitiskt fortsatt förtroende med markegångsarbetet hela denna tidsperiod, fram till sin 

död. Mandatperioden 1933-34 blev F. A. Bäckström vald till ledamot i Norrbottens läns 

landstingsfullmäktige.192 Sedan F. A. senast arbetat i fullmäktige för 22 år sedan, hade allmän 

och lika rösträtt införts. De konservativa och liberalerna hade tillsammans en majoritet av 

landstingsmandaten. F. A. tillhörde ideologiskt liberalerna under sin tid i fullmäktige.193 

Själva arbetsgången inom fullmäktige var oförändrad (se sidan 33). F. A. tillhörde under 

denna mandatperiod det första ekonomiutskottet.  

                     

                                       En 45-årig politisk karriär avslutas 
         Jag är glad  att jag ej har så  många uppdrag  och framförallt  inga nya och för mig som  är på mitt  
          65 år börjar tiden  vara inne  att koppla av  ett och annat, så att man kan någorlunda sköta vad man 
           har kvar  … Kommunalnämnden skall omväljas nästa år för 4 år dvs säga för åren 1932-1935. Det 
           är ju möjligt att om hälsa och kraften få vara, att  de vill köra med gubben en period till. Jag har ej 
           hört något om ombyte av den plats jag innehar ännu, men valet sker först i december 1931 och till 
           dess kan ju allt förändra sig.194

 

Ovanstående ord skrev F. A i ett brev till dottern Ester daterat den 23 november 1930. Det 

visade sig att han år 1931, blev omvald för ännu en mandatperiod som kommunalnämndens 

ordförande, fram till 1935 års slut.195 F. A. skrev till Ester den 2 februari 1932, att han var 

glad för att ha blivit omvald, men fundersam om detta skulle bli hans sista period inom 

lokalpolitiken. Vilket beslut F. A. själv skulle ha tagit får vi aldrig veta. Liksom sin far 
                                                 
189. Landstingsfullmäktige protokoll 4/9- 1928, Norrbottens län. 
190. F. A. Bäckströms brev till dottern Ester i Amerika daterat 18/9-1928. 
191. Nr 42 Norrfjärdens extra provinsialläkardistrikt. 
192. Norrbottens läns lagtima landstingsprotokoll 1916-34. 
193. Nyström (1987: 58f, 255). Liberalerna hade erhållit ca 14 % av rösterna i landstingsvalet. 
194. Brev från F. A. Bäckström till sin dotter Ester i Amerika daterat 23/11-1930. 
195. Kommunalfullmäktige Norrfjärdens socken, protokoll 21/12-1931. 
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Anders och sin storebror E. V., dog F. A. när han var yrkesverksam politiker. Den 18 mars 

1935 avled F. A. Bäckström i sitt hem vid en ålder av 69 år, förmodligen av hjärtbesvär. Han 

hade en kort sjukdomstid. Den 20 januari 1935, deltog han som vanligt på fullmäktiges möte i 

Norrfjärden. Vid sammanträdet den 7 april 1935, finns den sista noteringen om honom. I 

protokollet står att ”Närvarande voro samtliga ledamöter förutom kommunalnämndens 

ordförande F. A. Bäckström, vilken gått med döden”.196 F. A: s karriär kom att bli 45 år lång 

på lokalpolitisk nivå, 23 år på regional nivå samt 3 år på riksnivå, med många 

förtroendeuppdrag (se bilaga 4). 

      F. A. blev förmodligen inlagd på sjukhus först, men vårdades sedan i hemmet av 

hemmavarande familjemedlemmar, samt en sköterska. Barnbarnet Lars som var sex år när 

farfar dog, minns tre händelser från denna tid. Den första händelsen var när Lars åkte skidor 

på åkern utanför farfars hus. F. A. som var sängliggandes hade då genom fönstret sett sitt 

barnbarn. Han bad sin fru Teresia att ropa in den lille pojken. När Lars kom in ville F. A. att 

han skulle hämta en stol och ställa bredvid hans säng. Sedan sade F. A. till sitt barnbarn ”Ställ 

dig upp på stolen, så att jag får se på dig riktigt ordentligt”.197  

     Den andra händelsen var när Elov fått dödsbudet av sina systrar att fadern dött. Elov som 

bodde bara 150 meter från fadern, hade skyndat sig dit. Lars följde med. När de kom in hos 

farfar var kammardörren, där han brukade ligga stängd. Efter en stund kom doktorn ut från 

kammaren, och tårar rann ner för hans kinder. Doktorn sade ”Att en sådan man ska behöva 

dö”. Läkaren hade precis varit inne i kammaren och dödförklarat F. A. Den tredje händelsen 

var när Lars följde sin far Elov med deras häst och släde till farfars hus. De skulle köra kistan 

med farfar till kapellet i Norrfjärden. Elov var helt tyst, fylld av sorg under färden. När de 

körde förbi ett hus i byn där Lars kompisar var ute och lekte, blev han så ivrig och ville 

berätta för dem vad de gjorde. På barns spontana vis ropade Lars det högsta han kunde ”Nu 

far vi med farfar”. Den stränga blick Lars fick av sin far glömmer han aldrig. Den sade att så 

uppför man sig inte. Så fortsatte färden i stilla mak, tills far och son nådde sitt slutmål i 

Norrfjärden. Om Lars deltog på själva begravningen minns han inte, men han förmodar det.198

      I ett odaterat brev från ”den avlidnes kamrater och vänner”, som Teresia fick sig tillsänt 

framkom det att F. A. under sin levnad hade sagt att ”någon slösande blomsterprakt icke måtte 

förekomma vid hans bår”. Eftersom det var många som vill ge F. A. en ”sista 

hedersbevisning” föreslogs det i brevet, att istället för blommor som F. A. avböjt, ge ett bidrag 

                                                 
196. Kommunalfullmäktige Norrfjärdens socken, protokoll 20/1-1935, 7/4-1935.  
197. Lars Bäckström (2008). 
198. Ibid. 
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till anskaffande av en minnesvård.199 Teresia accepterade och gjorde en gravvårdsbeställning 

på ett monument i storlek 100x150 cm, till en kostnad av 535 kr. På stenen beställdes en 

förgylld inskription med texten ”Norrfjärdens första kommunalnämnds ordförande”.200  

                                            
                       Bild 11. F. A. Bäckströms grav i Porsnäs (Norrfjärden), dagens Piteå Kommun 

 

Själva begravningen hölls i Norrfjärdens kyrka den 30 mars 1935. Till jordfästningen var 

drygt 400 personer närvarande. I en tidningsartikel stod det att ”En gripande och högtidlig 

begravning förrättades på lördag i Norrfjärdens kyrka, då stoftet efter en av Norrfjärdens 

äldsta kommunalmän, kommunalnämndens ordförande F. A. Bäckström Håkansö vigdes till 

den sista vilan”. En procession hade utgått från Håkansö missionshus under tonerna av en 

sorgemarsch, till Norrfjärdens kyrka där begravningen hölls. Kyrkoherdens sade: 

      
    En god och trogen tjänare. Ja just  detta är rätta ordet, då vi  idag samlas  kring stoftet av denna socknens 
     främste man F. A. Bäckström. Hela  sitt liv har han ägnat åt det offentliga … Han hade  denna socken så 
     kär och under  hans  skickliga och dugliga  ledning har den blivit vad den är. Det var icke de starka orden  
     och de  högtidliga löftena, som är utmärkande för denne man, utan det stilla verksamma liv, vilket visade  
     sig så fruktbärande i vardagslivet. Hans  gedigna personlighet och  redbara vandel  gjorde honom  älskad  
     och ärad, vördad och avhållen icke blott inom denna socken utan långt utanför dess gränser. Han var utan 
     för att själv veta om det ett föredöme av stora mått för alla i det offentligas såväl som det privata livet.201

                                          
Efter det att kistan burits ut från kyrkan till kyrkogården följde ”en rad kransnedläggningar”. 

En krans vardera nedlades av representant från bland annat ordföranden i Norrfjärdens 

kommunalfullmäktige, en ledamot i Norrfjärdens kommunal- samt taxeringsnämnd, 

kommunalnämndens ordförande i Piteå landskommun, en ledamot från Skandinaviska 

kreditbanken samt kyrkoherden i Norrfjärdens församling. I samband med 

kransnedläggningarna, tackade representanterna F. A., för hans ”goda och plikttrogna arbete” 

samt ”trofast vänskap och gott samarbete”. Efter begravningsakten var alla som deltagit i 

”sorgetåget” inbjudna på kaffe till missionshuset. 202I tidningen stod följande att läsa om F. A:  

                                                 
199. Odaterat brev till Teresia Bäckström från ”Den avlidnes kamrater och vänner”. 
200. Gravvårdsbeställning från Teresia Bäckström till J. Ahlins stenhuggeri i Västervik 16/3-1937. 
201. Lilly Bäckströms tidningsartikelsamling. Artikeln F. A. Bäckström vigd till griftero.  
202. Lilly Bäckströms tidningsartikelsamling. F. A. Bäckströms griftefärd. 
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    Bäckströms oavlåtliga  strävan var  icke  blott att göra sin plikt utan även att tillmötesgå människornas 
        önskningar så  långt  det  stod  i hans förmåga. Och han  förmådde  mycket även i detta avseende. Ofta 
        när stridens vågor i debatterna  gingo höga lyckades han med sina lugna sakliga och försonande inlägg 
        utjämna motsättningarna  så att  frågorna  slutligen kunde  lösas  i enighetens  och samförståndets anda.  
        Det är få människor förunnat att  åtnjuta  förtroende  inom  olika  politiska läger. Bäckström  var en av  
        dem. Om andras val och kandidaturer rådde ofta stridiga meningar, om hans namn var man alltid ense,  
        vilket  kanske  bäst bevisar det förtroende han  åtnjöt inom alla läger  … Som person och människa har  
        Bäckström trots sin  framskjutna ställning varit  stillsam, försynt och tillbakadragen. Han strävade icke  
        efter att synas och  göra  sig  bemärkt   av  människor. Plikt  och  ansvarskänsla  var drivkraften  i hans 
        livsgärning, ej att vinna ära och anseende.203

 
Min berättelse om F. A. Bäckströms liv slutar här, i och med hans död år 1935. Jag har dock 

några tillägg som hände efter hans död. Yngsta dottern Valborg gifte sig med en chaufför 

samma år som F. A. dog och flyttade till Kopparnäs. År 1936 födde hon en dotter Karin, som 

blev F. A. Bäckströms fjärde och sista barnbarn. Dottern Ester flyttade hem från Amerika till 

Håkansön, två år efter faderns död. 204  

                                                            Sammanfattning 

F. A. förlorade sin tredje dotter, när Amanda dog i sjukdomen Spanska sjukan. Dottern Elin 

(mejerska) gifte sig och flyttade till Hortlax. Hon fick två döttrar, Anna- Lisa och Gerda. 

Dottern Sigrid (mentalsjuksköterska) flyttade till Munksund.  Döttrarna Lilly och Hildur 

arbetade med hushåll och djur hemma. Dottern Valborg som också bodde hemma 

(hemsömmerska), hjälpte ofta F. A. som skrivbiträde, sedan dottern Ester emigrerat till 

Amerika för giftermål. Brodern Anders återvände till Håkansön efter 21 år i Kanada. Han 

bosatte sig åter i sitt gamla hemman hos Teresia och F. A.  

      Vid generationsskiftet övertog sonen Elov hemmanet. Han hade gift sig och fått en son 

Lars. F. A. gjorde ett nybygge ca 150 meter från sitt gamla hem, även det ett lantbruk. Han 

behöll skärgårdsön för djurhållningen samt som uthyrd sommarbostad. Fortsättningsvis 

utgjorde jordbruket grunden för familjens försörjning.  

      F. A. arbetade nu i den nybildade landskommunen och församlingen i Norrfjärden. F. A. 

omvaldes till kommunalnämndens ordförande fram till sin död. Han hade otaliga 

förtroendeuppdrag lokalpolitiskt. Regionalpolitiskt satt han en mandatperiod i fullmäktige 

samt fortsatte som markegångsdeputerande fram till sin död. Den 18 mars 1935 avled F. A. 

Bäckström i sitt hem vid en ålder av 69 år, då han fortfarande var en aktiv lokal- och 

regionalpolitiker. Med detta avslutades en 45 år lång politisk karriär. Dottern Valborg gifte sig 

samma år som F. A. dog och födde året därpå en dotter, Karin. Dottern Ester som emigrerat 

till Amerika, återvände två år efter F. A: s död.  

 
203. Lilly Bäckströms tidningsartikelsamling. Artikeln heter F. A. Bäckström Håkansö. 
204. Karin Vestin (2008), Lars Bäckström (2008) samt Lundquist (1992: 169). 
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                                   DISKUSSION OCH SLUTSATS  
Resultatet av den grundläggande undersökningen om F. A: s livshistoria, med familje- och 

arbetsliv åren 1866-1935 och hur han kombinerade dessa, kommer här att analyseras och 

kopplas samman med de utvalda teorierna. Dessa omfattar politikers karriärtyp, karriärväg, 

ideologisk förankring, yrkesroll samt livsform.  

 

                       Karriärtyp, karriärväg samt politisk ideologisk förankring  

Nilssons (2001) kategoriseringsmall över politiska karriärer grundar sig på fyra olika 

karriärtyper, som har sin specifika kombination av karriärens längd, hastighet och 

yrkeserfarenhet. Den brukliga karriären är lång och går i ett långsamt tempo, med 

yrkeserfarenhet från arbete i politiska institutioner. Den otänkbara karriären är kort och snabb. 

Aktören har arbetat i samhället utanför den politiska sfären. Politikerbroilern är en aktör med 

lång politisk karriär, som går i ett hastigt tempo. Yrkeserfarenheterna kommer från politiska 

institutioner. Den ideala karriären är kort och går i ett långsamt tempo. Yrkeserfarenheten 

kommer från arbete utanför den politiska sfären.    

       Beträffande F. A. Bäckströms karriär visar mitt resultat att den omfattade hela 45 år på 

lokalpolitisk nivå, 29 år på regionalpolitisk nivå samt endast 3 år på rikspolitisk nivå. Min 

bedömning är att F. A. hade en lång politisk karriär. Tidsmässigt dröjde det tre år mellan 

karriärklivet från regional till rikspolitiker. Det tog honom dock 16 respektive 19 år att nå 

regional samt rikspolitisk nivå, från det att han fick sitt egna första lokalpolitiska 

förtroendeuppdrag. Min bedömning är att F. A: s karriär gick i ett långsamt tempo. 

      I denna studie framkommer att F. A. endast gick vanlig folkskola, inga högre studier. Han 

växte upp med en far som arbetade på alla tre politiska nivåer och sammanlagt var politiker i 

36 år. Fadern separerade inte familje- och arbetsliv ifrån varandra och det pratades mycket 

politik hemma. Göteborgs förorters förbund (1993) konstaterar i sin studie, att för de politiker 

som väljer att integrera sitt arbets- och privatliv, överförs de politiska kunskaperna till barnen 

på ett naturligt sätt. Den 16 år äldre storebrodern E. V. kunde också bistå med politisk 

kunskap till F. A. Brodern hade dels varit skrivbiträde till fadern i många år, dels var han 

politiker på alla tre nivåer under F. A: s första decennium i lokalpolitiken. F. A. började redan 

som ung att arbeta som skrivbiträde dels till sin far, dels till kommunalnämndens ordförande i 

landskommunen de tillhörde. Där lärde han sig politiken genom praktiskt arbete. Min 

bedömning är att F. A. skaffade sig sin yrkeserfarenhet från arbete i politiska institutioner. 
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Min slutsats är att F. A. Bäckströms karriärtyp kopplat till Nilsson (2001) kategoriseringsmall 

av politikers yrkeskarriärer, var en bruklig karriär.  

      Perifericentrumprocessen i offentliga institutioner handlar enligt Habermas (2000) teori 

om politikers karriärvägar. Oavsett vilken karriärtyp aktören tillhör börjar den sin karriär i 

periferin. Vartefter personen utses till större positioner/uppdrag närmar den sig centrum. Det 

är i centrum som makten och beslutskompetensen finns. 

      Under sin 45 år långa lokalpolitiska karriär i Piteå landskommun och församling samt 

Norrfjärdens landskommun och församling, visar mitt resultat att F. A. var ordförande i tre 

nämnder. Speciellt kommunalnämnden kan betonas, eftersom han var dess ordförande i 40 år. 

Enligt Kaiser (1962) studie var denna nämnd det ledande förvaltningsorganet och drivande 

hjulet i kommunen. Dessutom hade F. A. sammanlagt ytterligare tio uppdrag inom 

landskommun och församling, därtill otaliga enskilda uppdrag. Han omvaldes huvudsakligen 

till sina uppdrag under mycket lång tid (ibland flera decennier). Befattningarna och 

tidslängden av lokaluppdragen, är för mig belägg att F. A. lokalpolitiskt hade en mycket 

central position, och tilldelades stort förtroende för sitt arbete.   

      Regionalpolitiskt utsågs F. A. att i Norrbottens län arbeta med dels markegång i två 

decennier, dels under några år som styrelseledamot för ett extra provinsialläkardistrikt. Han 

utsågs även till ledamot i landstingsfullmäktige fyra mandatperioder (åtta år), där de regionala 

besluten togs. Enligt Nyström (1989) studie verkar det inte ha varit någon statusskillnad 

mellan utskotten i fullmäktige. Följaktligen finner jag inget belägg för att F. A. hade någon 

högre eller lägre position, i jämförelse med andra regionalpolitiker.  

      F. A: s enda rikspolitiska uppdrag i riksdagen, var en mandatperiod (tre år) som ledamot i 

andra kammaren. Där utsågs han till suppleant i femte tillfälliga utskottet. Stjernquist (1996) 

konstaterar i sin studie att detta utskott hade en låg status i riksdagen, då det oftast beredde 

ärenden som var politiskt mindre intressanta. Av det skälet att F. A. ingick i ett lågt klassat 

utskott och att han dessutom endast var suppleant, gör att jag argumenterar för att han hade en 

mycket perifer position rikspolitiskt. Min slutsats av F. A. Bäckströms karriärväg, kopplat till 

Habermas (1977) perifericentrumteori, är att han hade en mycket central position 

lokalpolitiskt, en medelposition regionalpolitiskt och en mycket perifer position rikspolitiskt. 

      Ideologisk förankring, det vill säga den samling av politiska principer som politikern 

väljer att ansluta sig till, beskrivs av Larsson (2006). Under 1800-talet och början av 1900-

talet var det främst socialdemokraterna, de konservativa och de liberala som dominerade 

svensk politik. F. A: s lokalpolitiska ideologiska förankring, har inte kunnat klarläggas via 

officiella källor. I det privata brev som F. A. skrev till sin dotter Ester den 23 november 1930, 
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framkommer det att han pratar om borgerliga som ”vi” och olyckligt att tappa nästa val till 

socialdemokraterna. Regionalpolitiskt listades F. A. på två olika partilistor till fullmäktige, 

dels Bondepartiet (konservativ), dels Liberala partiet. F. A. valdes in via Bondepartiets lista. 

När han 22 år senare åter utsågs till fullmäktigeledamot, blev han invald som liberal.  

      Mitt resultat visar att F. A. var de konservativas kandidat till riksdagen, men registrerades 

i riksdagsarbetet som liberal. Han röstade för ett införande av mäns allmänna rösträtt samt 

proportionella val, något som jag anser stämmer väl in i Larssons (2006) beskrivning, av den 

liberala ideologins värderingar. En förklaring till F. A: s dubbla ideologiska tillhörighet, som 

jag ser det, är att han var nykterist. Edgren & Edgren (2000) påvisar att det fanns ett samband 

mellan liberalerna och nykterhetsrörelsen.  En annan förklaring är att F. A. växte upp och 

formades utifrån konservatismens värderingar. Både fadern och brodern registrerades som 

konservativa i riksdagsarbetet. Min slutsats kopplat till Larssons (2006) politiska 

ideologibeskrivning, är att F. A. ideologiskt var borgerlig, i definitionen icke-socialistisk. Han 

hade en förankring i såväl konservatismen som liberalismen, med en tyngdpunkt på den 

senare. 

                                           Politisk yrkesroll samt livsformer 

En yrkespolitiker kan ha två olika intentioner med sin yrkesroll enligt Weber (1977). 

Antingen lever politikern för politik (oavlönat arbete), eller av politik (avlönat arbete). Mitt 

resultat visar att under större delen av F. A: s lokal- och regionalpolitiska karriär, var det 

förbjudet att erhålla arvoden för sitt arbete. Endast skrivmateriel, postporto och 

skrivbiträdeshjälp fick ersättas i pengar. För en riksdagsledamot arvoderades däremot en 

summa av 1200 kronor per riksdagsår. Min studie visar att F. A. var riksdagsledamot endast 

tre av sina fyrtiofem yrkesverksamma år. Han hade således under en mycket kort period av 

sin karriär ersättning för sitt politiska arbete. Mot slutet av sin karriär fick F. A. ett mindre 

årligt arvode. Detta för sitt arbete som kommunalnämndens ordförande. Indirekt fick han 

också pengar via skrivbiträdesarbete till sin egen ekonomi, då han oftast hade någon av sina 

hemmavarande döttrar eller hustrun att bistå honom. Jag hävdar dock att de nyss uppräknade 

arvodena inte på något sätt räckte, för att försörja fru och elva barn (varav åtta nådde vuxen 

ålder).  Min slutsats om F. A. Bäckströms politiska yrkesroll relaterat till Weber (1977) teori, 

är att han var en politiker som huvudsakligen levde för politik, utan avlönat politiskt arbete. 

      Teorin om livsformer, som utarbetats av Hojrop & Christensen (1993), handlar om hur en 

aktörs familje- och arbetsliv kan kombineras. Teorin har tre manliga idealtyper, lönearbetaren 

(anställd och arbetar på bestämd arbetstid), småföretagaren (eget företag där arbetstid och 

fritid är uppluckrad), karriäristen (anställd under en viss period, men arbetstiden är inte 
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reglerad). Teorin har också två kvinniga idelatyper, dels hemmafrun (som sköter om barn och 

hushåll, men är inte engagerad i sin makes karriär), dels representationshustrun (som sköter 

barn och hushåll, samt är engagerad i sin makes karriär). 

      Resultatet av denna studie visar att F. A. liksom sin far tillhörde bondeklass både under 

uppväxten och som vuxen. Stjernquist (1996), Losman (1986) samt Nyström (1987), har alla 

tre i sina studier sett sambandet, att yrkesgruppen politiker ofta hade en social 

klasstillhörighet i bondeklassen. Huruvida det var vanligt att flera i samma familj blev 

politiker, som hos familjen Bäckström, har jag inte lyckats klarlägga. Däremot kan jag 

konstatera att F. A: s familjeliv i Harrbäcken och Håkansön, i övrigt stämmer väl in i den 

generella bild som Losman (1986) ger i sin avhandling, om landsbygdens levnadsvillkor 

under 1800-talet. Både F. A: s mor och hustru gifte sig vid medianåldern för giftermål, de 

födde många barn och barnadödligheten var stor, de ansvarade för barnuppfostran, hushåll 

och djurhållning. Därtill stöttade F. A: s mor och fru sina män i deras politiska arbete, något 

som Losman (1986) inte nämner i sin studie. F. A: s föräldrar verkar ha haft det gott 

ekonomiskt ställt, enligt min mening.  F. A. tycks ha fått en summa pengar vid faderns 

bortgång. Mitt resultat visar att då F. A. blev myndig, hade han råd att köpa sig ett eget 

hemman. Något som enligt min mening gav honom två mycket viktiga förutsättningar. 

Hemmanet gjorde dels att han fick rösträtt och valbarhet till politiska förtroendeuppdrag, dels 

utgjorde hemmanet huvudinkomst för familjens försörjning.  

      Min slutsats om F. A. Bäckströms familje- och arbetsliv kopplat till Hojrop & Christensen 

(1993) teori om livsformer är följande. F. A. kombinerade sitt liv genom att själv vara dels en 

småföretagare (lantbrukare), dels en karriärist (politiker), med begränsning att han inte 

flyttade privat för arbetets skull. Hans hustru tillhörde livsformen representationshustru, som 

ansvarade för barn, hushåll, djurhållning och stöttade makens politiska arbete.  

                                         

                                                          Slutord 

 Denna studie omfattar politikern F. A. Bäckströms livshistoria med familje- och arbetsliv 

åren 1866-1935 samt hur han kombinerade dessa. F. A: s 45-åriga politiska arbetsliv lyfter 

fram den enskilde politikerns funktion i förvaltningen, för att öka förståelsen till den svenska 

förvaltningens organisatoriska uppbyggnad och utveckling över tiden. F. A: s familjeliv 

belyser den enskilde politikerns förutsättningar till politiskt arbete, för att öka förståelsen för 

hur vardagspolitikern löste sin försörjningssituation, för att kunna ”ha råd” att arbeta politiskt. 

Min förhoppning är att med denna studie, ska vardagspolitikerns arbets- och familjeliv ha 

satts in i ett större och tydligare sammanhang. 
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                                                               KÄLLOR 

                                          Berättande källor samt fotografier 
Angående de berättande källorna se sidan 14-15. Beträffande fotografierna se sidan 6. 
                                  
                                                    Otryckta källor         
 
Bäckström Ann-Sofie, Norrfjärden (privatägt) 
Beslut understöd åt värnpliktiges familj. Norrbottens län. Norrfjärdens pensionsdistrikt. 
Brev från E. V. Bäckström till sin bror F. A. Stockholm 14/2-1896. 
Brev från Skandinaviska Kreditaktiebolaget 31/12-1934 till F. A. Bäckström. 
F. A. Bäckströms privata arbets- och anteckningsbok från år 1898. 
Fullmakt från Piteå domsaga 26/9-1908. F. A. Bäckström, valort Norrbottens läns domsaga. 
Gravvårdsbeställning från Teresia Bäckström till J. Ahlins stenhuggeri i Västervik 16/3-1937. 
Kvittens från Håkansö lingonförening 25/9-1917 till Ester Bäckström. 
Kvittens 22/1-1910, avgift för Riksdagens nykterhetsgrupp F. A. Bäckström. 
Medlemskort Svenska Röda Korset. Anshelm och Teresia Bäckström. 
Odaterat brev till Teresia Bäckström från ”Den avlidnes kamrater och vänner”. 
Piteå landskommuns kommunalnämnd å nämndens vägnar Nils Sjömark. Odaterat. 
Åkerlund, E. Släktgårdar i Piteåbygden. Odaterat. 
 
Centralarkivet, Piteå kommun 
Kommunalstämma Piteå socken, protokoll 1863-1915. 
Kommunalfullmäktige Norrfjärden socken, protokoll 1916-1935. 
 
Landsarkivet, Härnösand 
Norrfjärdens församling kyrkoråd, protokoll 1916-1926. 
Sockenstämma Piteå socken, protokoll 1846-1860. 
Ägarförhållanden och lagfartsprotokoll över hemmanet ”Kullen” samt ön Guldsmeden. 
Ägarskifte mellan bröderna Anders och F. A. (Fredrik Anshelm) Bäckström 1888-89. 
 
Landstingsarkivet, Luleå 
Berättelse över Piteå sockens hushållsgilles verksamhet 1910-11. 
Förteckning över lagtima landstings ordinarie och närvarande ledamöter 1863-1902,  
    Norrbottens län. 
Förteckning över markegångsdeputerande 1868-1909, Norrbottens län. 
Förteckning över skolkommitté 1875-1918, Norrbottens län. 
Landstingsfullmäktige, protokoll 4/9-1928. 
Ledamöter för södra bataljonsområdets inskrivningsnämnd 1886-97, Norrbottens län. 
Medlemsförteckning Piteå sockens hushållsgille. 
Medlemsförteckning Piteå- Norrfjärdens hushållsgille. 
 
Piteå landsförsamling kyrkoarkiv, Öjebyn 
Kyrkostämma Piteå landsförsamling, protokoll 1864-1915 
 
Vestin Karin, Skellefteå (privatägt) 
Förbindelse 30/4-1929. Elov och Hildur Bäckström ska förse Anders Bäckström med bostad.  
F. A. Bäckströms brev till dottern Ester i Amerika: 9/1-1928, 18/9-1928, 23/11-1930,  
    2/2- 1932 samt ett odaterat brev. 
Hildur Bäckströms brev till systern Ester i Amerika: 9/1-1928. 
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                                                          Tryckta källor 
                                             
Bäckström Ann-Sofie, Norrfjärden (privatägt) 
Inbjudan från Axel Sammuli, redaktör på tidningen Norrbottens Allehanda 18/5-1911. 
Lilly Bäckströms tidningsartikelsamling om den Bäckströmska släkten: 

• Artikeln F. A. Bäckström vigd  till griftero. Tidning, författare samt datum är okänt. 
• Artikeln sextio somrar på Guldsmeden. Piteå- tidningen 4/8-1966. Författare är okänt. 
• Artikeln F. A. Bäckström. Tidning, författare samt datum är okänt. 
• Artikeln Riksdagsmän från Pitebygden i äldre tider, Anders Bäckström Harrbäcken. 

artikelförfattare är P. J-n. Tidning samt datum är okänt. 
• Artikeln F. A. Bäckströms griftefärd. Tidning, datum samt författare är okänt. 
• Artikeln heter F. A. Bäckström Håkansö. Författare är J. U-m. Tidning samt datum är 

okänt. 
Pitebygdens forskarförening. (2008). Piteanor. CD- skiva. 
Statisktiska Centralbyrån. (1909). Statistiska Centralbyråns underdåniga berättelse rörande 
      riksdagsmannavalen åren 1906-1908. Stockholm: P. A. Norstedt & Söner.  
Sveriges riksdag. (1909). Bihang till förteckningarna öfver kamrarnes ledamöter vid lagtima 
    riksdagen 1909. Stockholm: Sveriges riksdag. 
Sveriges riksdag. (1909). Liberala samlingspartiet vid 1909 års riksdag. 
    Stockholm: Sveriges riksdag. 
Sveriges riksdag. (1909). Protokoll Andra Kammaren 1909. Nr 31, nr 35, nr 47, nr 70. 
    Stockholm: Sveriges riksdag. 
Sveriges riksdag. (1909). Reglementariska föreskrifter för riksdagen med ordningsstadga. 
      Stockholm: Sveriges riksdag. 
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                                                                                                                                      Bilaga 1                      
             F. A. (Fredrik Anshelm) Bäckströms familj med föräldrar och syskon205
 
Föräldrar Bäckström                                                                       Barnen Bäckström 

 
 
Figur 1 visar F. A. (Fredrik Anshelm) Bäckströms familj med föräldrar och syskon. 
 
                                                 
205. Denna levnadsteckning omfattar insamlat källmaterial från empiriavsnittet med källorna Ingemar Bäckström 
  (2008), Lars Bäckström (2008), Pitebygdens forskarförening (2008) samt Stenberg & Tissell (2006), som grund 
  för F. A. Bäckströms familj som han växte upp med. Den omfattar F. A. själv, hans föräldrar och syskon. Det 
  är endast de som namnges. Levnadsteckningen innefattar namn, födelse- och dödsår, civilstånd, eventuellt yrke 
  samt boende som vuxen.  

Johan Albert (1849-1937). Gift år 1878. 3 barn. 
Blev änkeman. Omgift år 1898. 1 barn. 
Hemmansägare. Övertog barndomshemmet 
”Harbes” i Harrbäcken. 

Eric Viktor (1850-1908) Gift år 1878. Inga barn. 
Blev änkeman. Omgift år 1883. Fem barn. Lokal-
regional-, och rikspolitiker. Hemmansägare, 
övertog hemmanet ”Avastrand” i Harrbäcken.  

Johanna Erika (1852-1856). 

Margareta Mathilda (1853-1857). 

Anders Oscar (1847-1853)

Maria Louisa (1848-1857). 

Anders (1820-
1883) hem.äg, 
lokal, regional 
samt rikspolitiker.  
Gift år 1846 med 
Katarina 
Magdalena. 
(1824-1884) 
Fjorton barn. 
Bodde på 
”Harbes” i 
Harrbäcken. 

Anders Oscar (1856-1857). 

Hilda Maria (1858-1937). Gift år 1881. Minst ett 
barn. Bodde i Åbyn, Västerbotten. 

Anders (1860-1936). Ogift. F.d. hemmansägare. 
Bodde i Håkansön, Kanada samt Håkansön igen. 

Louisa Josefina (1864-1932). Gift år 1891. Fem 
barn. Bodde i Kopparsnäs och sedan i Kanada. 

Katarina Amanda (1861-1937). Gift år 1897. Fem 
barn. Bodde i Håkansön. 

Fredrik (1863-1863).

Fredrik Anshelm/F. A. (1866-1935). Gift år 1889. 
Elva barn.  Lokal-, regional- och rikspolitiker 
samt hemmansägare. Bodde i Håkansön. 

Alvina Helena (1873-1873). 
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Bilaga 2                        
          F. A. (Fredrik Anshelm) Bäckströms familj med fru, barn och barnbar

    Föräldrar Bäckström 

n206

 
                                                                                  Barnen Bäckström, samt barnbarn 

                                                

 
Ester (1890-1987). Gift år 1928. Inga barn. 
Bodde i Håkansön sedan 
Amerika samt åter Håkansön. 

 
Figur 2 visar F. A (Fredrik Anshelm) Bäckströms familj med fru, barn och barnbarn. 

 
206. Denna levnadsteckning omfattar insamlat källmaterial från empiriavsnittet med källorna Lars Bäckström 
(2008), Karin Vestin (2008), Sten Sandlund (2008) samt Pitebygdens forskarförening (2008). Den omfattar F. A.  
själv, hans fru, barn och barnbarn. Det är endast de som namnges. Levnadsteckningen innefattar namn födelse-  
och dödsår, civilstånd, eventuellt yrke samt boende som vuxen.  

Gunnar (1897-1897). 

Elin (1891-1973). Mejerska. Bodde i Hortlax. 
Gift år 1913. Två barn. Anna-Lisa (1920-2002) 
samt Gerda (1921-2008).  

Elov (1893-1963). Hemmansägare. Bodde i 
Håkansön. Övertog hemmanet ”Kullen”. 
Gift år 1928. Ett barn, Lars (1929-). 

Olga Matilda (1898-1906). 

F. A (Fredrik Anshelm) 
(1866-1935) 
Hemmansägare, lokal-, 
regional- och 
rikspolitiker. Gift år 
1889 med Teresia. 
(1868-1957) 
Elva barn. Bodde i 
Håkansön. 
 

Amanda (1895-1920).

Gerda (1900-1914). 

Hildur (1903-1973). Ogift. 
Bodde i Håkansön. 

Sigrid (1904-1995). Tvilling med Lilly. Ogift. 
Mentalsjuksköterska. 
Bodde i Munksund, efter pensioneringen åter 
Håkansön. 

Lilly (1904- 1988). Tvilling med Sigrid. Ogift. 
Bodde i Håkansön. 

Valborg (1905-1999). Hemsömmerska. Bodde i 
Håkansön sedan Kopparnäs. Gift år 1935. Ett 
barn. Karin (1936-). 
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                                                                                                                                     Bilaga 3 
 
                                                           
 
                                                Karta över Håkansön med omnejd207                                
 
 

                             
 
                                  Karta 1 visar Håkansö med omnejd. Orterna anknyter till F. A: s livshistoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
207. Del av karta Norrbottens läns kartverk år 1900. I Brännström & Wester (1971). Luleå ligger ca 4 mil norr om  
     Håkansön. 
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                                                                                                                                         Bilaga 4 
 
    Förteckning över F. A. Bäckströms politiska förtroendeuppdrag åren 1891-1935 
Den här förteckningen upptar i alfabetisk ordning F. A. Bäckströms politiska förtroendeuppdrag mellan  
åren 1891-1935, som insamlats, bearbetats och ingår i denna studies källmaterial. Här anges uppdrag, årtal,  
antal år, befattning samt förvaltning208. 
 

Uppdrag Årtal Antal år Befattning Förvaltning 
Andra kammaren 1909-11 3 Ledamot  

Suppleant i femte 
tillfälliga utskottet 
samt suppleant 
valman för 
revisorer och 
revisorssuppleanter 

Sveriges riksdag 

Bevillningsberedning 1896-1908 13 Ledamot Piteå 
landskommun 

Enskilda (skatter, 
vägbygge, pension) 

1891-1935 44 Utsedd att utföra  
 

Piteå- och Norr-
fjärdens landskom. 

Gode man 1896-1908,  
1921-32 

13 Överförmyndare Piteå- och Norr-
fjärdens landskom. 

Kommunalnämnd 1891-1935 44 Ledamot, vice ordf, 
ordförande (40 år) 

Piteå- och Norr-
fjärdens landskom. 

Kommunalstämma         1904-07 4 Vice ordförande Piteå 
landskommun 

Kyrkokommitté 1905-15 11 Ledamot samt 
sammankallande 

Norrfjärdens 
blivande 
församling 

Kyrkoråd 1896-1925 30 Ledamot Piteå- och Norr-
fjärdens landskom. 

Landstingsfullmäktige 1906-11, 
1933-34 

8 Ledamot. Andra 
ekonomi- och 
revisionsutskottet 

Norrbottens läns  
landsting 

Lindring i rustnings- 
och roteringsbesvären 

1898 1 Suppleant Piteå 
landskommun 

Magasinsfond 1902-08 7 Revisor Piteå 
landskommun 

Mantalsskrivning 1899, 1901-08, 
1919-26 

17 Utsedd att utföra Piteå- och Norr-
fjärdens landskom 

Markegångsdeputerande 1912-35 24 Ledamot Norrbottens läns  
landsting 

Pensionsnämnd 1913-35 23 Ordförande Piteå- och Norr-
fjärdens landskom 

Provinsialläkardistrikt 1928-34 7 Styrelseledamot Norrbottens läns  
landsting 

Skolrådet 1896-1910 15 Ledamot Piteå- och Norr-
fjärdens landskom 

Uppskattningsnämnden 1920 1 Ledamot Norrfjärdens 
landskommun 

Vägkassan 1893, 1905 
 

2 
 

Suppleant Piteå 
landskommun 

 
                                                 
208. Förtroendeuppdraget är ordinarie, om ingenting annat anges. Källorna utgörs av följande: 
     Kommunalstämmoprotokoll från Piteå landskommun åren 1890-1915 samt Norrfjärdens landskommun åren 
     1916-1935. Kyrkostämmoprotokoll från Piteå landsförsamling åren 1895-1915 samt Norrfjärdens församling 
     åren 1916-1925. Norrbottens läns landstings fullmäktigeprotokoll åren 1906-11, 1933-34 och 
     markegångsdeputerande åren 1912-1935, riksdagens protokoll för andra kammaren åren 1909-11 samt 
     artikeln F. A. Bäckström Håkansö.  

 60




