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Abstrakt 

  
Bensbyn och Ersnäs är traditionellt två mycket snarlika mindre jordbruksbygder belägna inom 
det som idag utgör Luleå Kommun. Bägge byar har en lång historia av bosättning i området 
med anor i båda fall ända tillbaka till 1300-talet e.kr. I båda fallen har jordbruket varit den 
dominerande näringen under många sekel. Trots byarnas relativa snarlikhet framträdde 
politiska skillnader dem emellan under 1940- och 50-talet. I Bensbyn blev SAP, Svenska 
Socialdemokratiska Arbetarpartiet, den dominerande politiska kraften medan Bondeförbundet 
i Ersnäs framträdde som det starkaste politiska partiet i bygden. Då båda dessa två partier kan 
ses som delar i den starkt politiserade period som var det svenska folkhemmets intensivaste 
uppbyggnadsfas handlar det likafullt om två partier med mycket olika politiska och 
ideologiska utgångspunkter. I uppsatsen söks således svar på frågan hur det kommer sig att 
dessa två byar utanför Luleå Stad som till ytan sett är så snarlika genomlever en mycket 
olikartad partipolitisk utveckling under perioden 1942 till 1959. För att besvara denna 
grundläggande frågestallning, som varit utgångspunkt for undersökningen, har författaren 
granskat tillgängligt arkivmaterial i form av bevarade protokoll och andra möteshandlingar 
relevanta för undersökningen. Genomgången av detta relativt stora antal primärkällor 
analyserat ur en marxistisk sociologisk synvinkel har visat att den mest centrala variabeln 
bakom de två byarnas skilda politiska utveckling under undersökningsperioden har varit 
byarnas olikartade geografiska belägenhet. Då Bensbyn ligger geografiskt sett i relativt nära 
anslutning till den under perioden starkt expansiva industriella utvecklingen i Luleå Stad med 
omedelbar omnejd ligger Ersnäs sämre till i detta hänseende utan en naturlig koppling till 
Luleå Stad på samma sätt som varit fallet för Bensbyn. Detta har lett till att en stor del av den 
arbetsföra befolkningen i Bensbyn helt eller delvis under undersökningsperioden övergivit 
jordbruket till förmån för olika former av anställningar inne i Luleå Stad, inte minst inom den 
för tiden framväxande industriella sektorn. Det motsatta har varit fallet för Ersnäs del då en 
majoritet stannade kvar inom jordbruksnäringen och relativt få fick en arbetsmässig koppling 
till industrin. Då den socialdemokratiska retoriken tillika de politiska frågor som drivs av SAP 
under den för undersökningen relevanta tidsperioden har appellerat mer till industriarbetare än 
till bönder faller det sig naturligt att SAP växer sig starkt i Bensbyn medan Bondeförbundet 
finner en god jordmån i den övervägande agrara byn Ersnäs. 
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1. Bakgrund 

  

1.1 Inledning 

Bensbyn och Ersnäs är två byar belägna inom Luleå Kommun. Ersnäs ligger ca 1.8 mil till 

väster och Bensbyn ca 7 km nordost om stadskärnan. Idag finns i dessa samhällen endast 

enstaka påminnelser om deras historiska beskaffenhet som jordbrukssamhällen. Byarna som 

för bara ett halvsekel sedan till stor del vilade på en agrar ekonomi har idag mer eller mindre 

helt övergått till att utgöra bostadsområde för yrkesarbetande familjer som dagspendlar. Idag 

har nämligen anställningar i centrala Luleå och Piteå tagit jordbrukets plats som huvudsakliga 

näringskälla, ett inte helt ovanligt öde för samhällen på den svenska landsbygden. Trots detta 

har båda byar en rik historia som går många hundra år tillbaka i tiden. Systematisk bosättning 

i såväl Bensbyn som Ersnäs började redan så tidigt som på 1300-talet, även om det är högt 

sannolikt att sporadisk bosättning förekommit även långt tidigare.  

  

Valet av Bensbyn och Ersnäs som studieobjekt i denna jämförande granskning av två byars 

politiska historia har delvis praktiska och delvis personliga orsaker. Intresse för Bensbyns 

historia väcktes hos författaren några år innan detta arbetes tillkomst på det personliga planet 

då nära bekanta kommer från byn och vars släkthistoria i bygden går många hundra år tillbaka 

i tiden. Det är också med tanke tillgängligheten av arkivmaterial och andra för ett arbete 

essentiella saker praktiskt värdefullt att författaren studerar geografiskt närbelägna objekt. 

  

Centralt för studiet av denna del av svenska 1900-talshistorien som föreliggande arbete berör 

är begreppet folkhemmet. Med folkhemmet menas det solidaritetsbaserade samhällsbygget 

som sprang ur den socialdemokratiska partiledaren Per Albin Hanssons bevingade ord i 

riksdagens talarstol 1928. Oavsett vilka åsikter som kan finnas beträffande folkhemmet och 

det innehåll som tillskrivs densamma är det svårt att förneka dess betydelse för byggandet av 

det Sverige som finns idag. I fronten för arbetet med skapandet av detta samhälle gick dess 

ideologiska förtrupp i det Socialdemokratiska Arbetarpartiet, SAP. Men folkhemmet var så 

mycket mer än bara socialdemokrati, visionen hade varit omöjlig utan de aktiva bidragen från 

miljontals människors arbete och engagemang i en mängd olika rörelser och organisationer.  

  

Faktum är att detta är just en av de saker som främst utmärker folkhemmet och tiden under 

vilken den byggdes och konsoliderades – ett myller av lokalt, regionalt och nationellt baserad 
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folkrörelseaktivitet, och då inte uteslutande sådan med tydlig politisk vänsterprägel. 

Folkrörelserna var många till antalet och skiftande i karaktär och uppgift. Det handlade om 

allt från politiska partier, fackföreningar och tidningar till nykterhetsförbund och frikyrkliga 

väckelserörelser. Enär värdet av enskilda folkrörelseorganisationers respektive bidrag till 

formandet av det nya Sverige – folkhemmet - kan och bör diskuteras står det utom tvivel att 

den sammantagna existensen av de många rörelserna och deras aktiviteter på djupet varit 

centrala i formandet av vårt land liksom våra sociala och politiska traditioner, inte minst den 

tidigare så grundmurade tron på vikten av organisering för införlivandet av gemensamma 

intressen – ända in i vår samtid.  

  

Förhoppningen är att genom studium av två för tiden viktiga politiska partier, Bondeförbundet 

och Socialdemokratiska Arbetarpartiet, komma till djupare förståelse för det Sverige inom 

vilket arbetet med byggandet av folkhemmet tog sin början samt de rörelser och individer som 

gjorde Per Albin Hanssons ord till verklighet. Två politiska partier som avsevärt påverkade 

livet i den svenska glesbygden under 1900-talets första hälft är den socialdemokratiska 

arbetarrörelsen, SAP, och Bondeförbundet. Trots att dessa rörelser till sin natur var olika 

varandra på en rad punkter, inte minst vad gällde den ideologiska basen, vann båda stor 

spridning och många anhängare på den svenska landsbygden.  

  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med förhandenvarande uppsats är att göra en historisk analys av Bensbyns och Ersnäs 

folkrörelsehistoria under perioden 1942 - 1959 med fokus på Socialdemokratiska 

Arbetarpartiet och Bondeförbundet.  

  

Detta betyder att jag ska söka svar på följande frågeställningar: 

  

• Hurdan var rörelserna Bondeförbundets och Socialdemokratiska Arbetarpartiets 

verksamhet och organisation i Bensbyn respektive Ersnäs under perioden för vilken 

undersökningen avser?  

  

• Hur skiljer sig betingelserna för de två rörelserna åt i respektive samhälle och vilka 

faktorer kan ligga bakom den olikartade politiska utvecklingen i Bensbyn respektive 

Ersnäs? 
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• I vilken grad, om någon, inverkade den olikartade politiska utvecklingen i de två 

byarna på respektive bygds utveckling? 

  

1.3 Varför är denna studie angelägen? 

Denna uppsats behandlar delar av Bensbyns och Ersnäs folkrörelsehistoria under en period 

som är viktig i formandet av det som vi känner till som det svenska folkhemmet. För att förstå 

den moderna svenska samhällsbyggnaden, som i och med 1800-talets industrialisering såg sitt 

första ljus och folkhemsbygget som utvecklats till det Sverige vi nu lever i är detta en 

oundgänglig historia att studera. Från och med dess att de första svenska frikyrkliga 

samfunden började växa fram under mitten av 1800-talet och framåt har folkrörelser, inte 

minst politiska och religiösa organisationer, av olika slag spelat en central roll i det svenska 

samhällslivet.  

  

Att två byar på den svenska landsbygden här kommer i blickfånget gör undersökningen 

intressant för att 1940-60-talets Sverige i huvudsak fortfarande var just ett småstads- och 

byabaserat samhälle. Ännu hade inte urbaniseringsprocessen kommit så långt att staden var 

det självklara navet i samhällslivet och produktionen – den huvudsakliga arenan för 

folkrörelsearbetet. Därför är ambitionen med denna uppsats att belysa denna aspekt av 

Bensby- och Ersnäsbygdens moderna historia, en angreppspunkt som ännu inte tagits i 

tidigare forskning. Förhoppningen är därmed att bidra till vår generations förståelse av 

Bensbyn och Ersnäs, de människor och folkrörelser som format byarnas utveckling.  

  

1.4 Metod 

Valet av metod för genomförandet av föreliggande uppsats är ett kvalitativt litteraturstudium. 

Detta innebär bl.a. att se verkligheten som en ”individuell, social och kulturell konstruktion.”1 

Författaren studerar delar av Bensbyns och Ersnäs politiska historia genom att föra ner 

analysen till grupp och individnivå i en hypotesgenererande, induktiv, slutledningsprocess2.  

  

Verkligheten studeras i en subjektiv kontext, d.v.s. ej som på förhand given eller objektiv, 

utan som en produkt av de människor och grupper som verkar i samhället. Kvalitativ metod 

kommer även att användas i granskningen av insamlat källmaterial, vilken till stor del 

                                                 
1 Backman, Jarl. Rapporter och Uppsatser. Studentlitteratur. Lund 1998 s. 62. 

2 Ibid. s. 48 
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kommer att bestå av obearbetade primärkällor. Med hjälp av komparativ metod dras slutsatser 

genom en jämförande studie av folkrörelselivet i Bensbyn och Ersnäs. Användandet av 

komparativ metod innebär i denna uppsats att fallstudierna av de två byarna och deras 

politiska historia kommer att ställas mot varandra i en jämförande slutledningsprocess. 

Genom denna jämförelse söks svaren på frågeställningarna.3 

  

Förutom det icke-bearbetade arkivmaterialet har jag även i största möjliga mån tagit del av 

den tidigare forskning som bedrivits kring Bensbyn och Ersnäs samt respektive bygds 

historia. Genom denna litteraturstudie har jag försökt att i bästa möjliga mån besvara de för 

undersökningen bärande frågeställningarna 

  

1.5 Teori 

Utgångspunkten för denna studie är sociologisk. Författaren kommer att använda sig av en 

Marxistisk sociologi för att skänka en teoretisk analysgrund till undersökningsområdet. Nedan 

förklaras den Marxistiska Sociologin närmare. 

  

1.5.1 Marxistisk sociologi 

Sociologin är läran om samhället samt dess individer och grupper. Sociologi är alltså en 

vetenskaplig disciplin där samhället och sociala beteenden, grupper och relationer studeras4. 

Karl Marx brukar allmänt inte betraktas som i första hand en sociolog vilket kan te sig 

märkligt eftersom en stor del av Marx tänkande är just sociologiskt och behandlar 

sociologiska problem. Med författaren Gunnar Aspelins egna ord är Marx ”[…] en av den 

klassiska sociologins pionjärer, enligt min mening den djupaste tänkaren i denna grupp av 

vetenskapsmän.”5  

  

Vilka är då grunddragen i den sociologi som kan utvinnas ur Marx tänkande?  För att uttrycka 

saken så enkelt som möjligt utgår Marx från en enda konstant faktor, det mänskliga arbetet. 

Det mänskliga arbetet är grunden för allt annat i samhället och det är sättet som det mänskliga 

arbetet organiseras på som i övrigt bestämmer samhällets beskaffenhet. Marx kallade det vis 

                                                 
3 Backman. s. 62 
4 Nationalencyklopedins webbtjänst (Besökt 080223) [www dokument] URL 
http://www.nationalencyklopedin.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t
_word=sociologi&btn_search=S%F6k+direkt%21 
5 Aspelin, Gunnar. Karl Marx som sociolog. CWK Gleerups, Lund, 1972. s. 20 

http://www.nationalencyklopedin.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t
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som arbetet organiserades på i ett givet samhälle för produktionsförhållande6. Marx talade 

vidare om en bas och en överbyggnad i varje givet samhälle. Till basen, det primära, hör 

sådant som produktionsförhållanden och produktivkrafter7.  

  

Över basen i samhället reser sig enligt Marx den samhälleliga överbyggnaden. 

Överbyggnaden är det sekundära, d.v.s. i huvudsak är det basen som påverkar och formar 

överbyggnaden. Överbyggnaden består enligt Marx av sådant som politiska ideologier, 

religiösa föreställningar, vetenskap, filosofi, rättsnormer och mycket annat. Kort sagt handlar i 

stort basen om materiella ting medan överbyggnaden konstitueras av immateriella 

förhållanden – den samhällsmässiga ramen. Marx menade att medan det förhåller sig så att det 

i huvudsak är basen som bestämmer utseendet på överbyggnaden sker ständigt en dialektisk 

samverkan dem emellan8. 

  

Författaren ämnar analysera delar av Bensbyns och Ersnäs politiska historia mellan 1942 och 

1959 med hjälp av marxistisk sociologi. Detta betyder alltså att svar på frågan om vad 

orsakade olikheterna byarna emellan vad avser politisk utveckling kommer att sökas främst i 

byarnas ekonomiska bas, men även i den verksamhet och den organisationsnivå som kan 

kopplas till de för undersökningen intressanta organisationerna. 

  

1.6 Avgränsning och urval 

Föreliggande uppsats vilar på tre huvudsakliga avgränsningar: 

  

• Geografisk avgränsning: Det område som räknas till såväl Ersnäs som Bensbyn har 

naturligtvis förändrats under årens lopp då bägge byar har anor mer än 500 år tillbaka i 

tiden. Således måste ur praktisk synpunkt det geografiska område som är föremål för 

undersökningen vara Bensbyn och Ersnäs enligt nuvarande gränser eller det som idag 

tillräknas respektive by.  

  

• Tidsmässig avgränsning: Den tidsperiod som är fokus för studien är 1942 till 1959. 

Denna tidsmässiga ram har utvalts av praktiska och teoretiska skäl. Dels är denna 

tidsperiod i primärkällorna väl dokumenterat. Dels är denna tidsperiod särskilt 

                                                 
6 Aspelin, Gunnar. s. 32 
7 De redskap, maskiner etc. med vilka arbetet utförs. 
8 Månson, Per. Karl Marx – En introduktion. Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg. 1993. s. 60-61 
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intressant att studera utifrån perspektivet – betydelsefulla folkrörelser under en viktig 

period av det svenska folkhemsbygget. Dock bör noteras att perioden 1942-1959 är 

den tidsram som innefattas av det för forskningen tillgängliga materialet beträffande 

både Bondeförbundet och SAP:s verksamhet. Detta innebär att varken det material 

som rör SAP:s verksamhet i Bensbyn eller Bondeförbundets verksamhet i Ersnäs 

omfattar hela den berörda tidsperioden för sig. Emedan det material som införlivats 

gällande Bondeförbundet i Ersnäs sträckt sig mellan åren 1942 och 1946 har det 

tillgängliga källmaterialet för SAP:s del i Bensbyn varit något rikare och omfattar då 

perioden 1948 till 1959. 

  

• Objektavgränsning: De två folkrörelseorganisationer som jag valt att lägga tonvikt 

på är Socialdemokratiska Arbetarpartiet och Svenska Bondeförbundet. Detta urval har 

gjorts av en rad olika skäl. Det viktigaste skälet är att jag anser dessa två folkrörelser 

intressanta att studera i nämnda sammanhang då de obestridligen var de två nationellt 

sett största och mest inflytelserika partipolitiskt anknutna folkrörelserna på den 

svenska landsbygden under den för undersökningen relevanta tidsperioden. Det har 

också fallit sig så att dessa båda rörelser i Nederluleå har efterlämnat en relativt god 

dokumentation vad gäller såväl primär- som sekundärkällor.  

  

1.7 Tidigare forskning 

  

Det har bedrivits forskning på olika nivåer kring Bensbyns historia. Det som skrivits har 

främst behandlat Bensbyns bygdehistoria. Det har mig veterligen inte skrivits ett enda arbete 

eller verk som mer än i förbigående behandlat Bensbyns folkrörelsehistoria. Däremot finns 

korta avdelningar i olika verk som behandlar detta ämne som en bisats, inte minst i boken 

Bensbyn Förr och Före Det9, skriven av Bensby Hembygdsgrupp. Denna bok har varit en 

viktig del av arbetet för att ge författaren en bredare översikt av Bensbyns historia och 

historiska utveckling. Den forskning med utgångspunkt i Bensbysoldaten Johan Pamps 

dagbok från första halvan av 1800-talet som Johan Persson bedrivit i och med boken Pamps 

Dagbok 1834 – 3510 har också varit av stor hjälp i samma hänseende som ovan. 

  

                                                 
9 Johansson, Erling och Havo, Hans (red). Bensbyn förr och före det. Bensby Hembygdsgrupp. 2002 
10 Persson, Johan. Pamps Dagbok 1834-35. Egentryck. 1985 
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Forskning har i ett bredare perspektiv också bedrivits kring den socialdemokratiska rörelsens 

utveckling i Luleå, inte minst i form av Ove Gustafsons C-uppsats vid Luleå Tekniska 

Universitet, Socialdemokratins Fall och Uppgång – Luleå 1917 – 192411. Trots att denna 

uppsats inte direkt behandlar den historiska period vilken föreliggande uppsats tar i anspråk 

har den varit av stor nytta för att ge författaren en historik av den socialdemokratiska rörelsens 

ställning och utveckling i Luleå och närområdet. 

  

Relativt lite forskning förefaller ha bedrivits beträffande Ersnäs historia. Det som funnits 

tillgängligt vid undersökningstillfället har i stort sett endast varit i form av en skrift Ersnäs – 

Bygd i Förvandling12 som blev resultatet av en ABF-studiecirkel 1975. Eftersom 

undersökningen är mycket lokal till sin natur har det inte funnits mycket tidigare forskning att 

stödja mig på under arbetets gång. Den tidigare forskning som nämnts har emellertid varit till 

stor hjälp i min egen forskning.   

  

1.8 Källkritik 

  

Inledningsvis kan jag konstatera att det källmässiga läget inte varit det bästa för 

undersökningen. Men det har en hel del att göra med själva undersökningens natur. 

Undersökningen har med nödvändighet vilat till största del på obearbetat arkivmaterial i form 

av framförallt protokoll. Det för undersökningen nödvändiga underlaget härför har varit 

tillfredsställande även om en viss skepsis bör gagnas i granskandet av partipolitiska protokoll 

och möteshandlingar. Det går inte att utesluta att dessa innehåller överdrifter eller 

överslätningar i syfte att försköna den egna organisationen. Det är också troligt att det i många 

fall legat närmare till hands att protokollföra positiva uppgifter än negativa. Dessa brister 

beträffande primärkällornas tillförlitlighet har erkänts och beaktats under arbetets gång.  

Det har i jämförelse med primärkällorna funnits färre sekundärkällor att tillgå. Detta har jag 

känt till under hela arbetsprocessen. De sekundärkällor som funnits att tillgå har till stor del 

varit relativt inofficiell amatörforskning. Detta är i sig inte särskilt anmärkningsvärt då det 

rört sig om ett så lokalt forskningsområde. Här tänker jag främst på två skrifter; Bensbyn förr 

                                                 
11 Gustafsson, Ove. Socialdemokratins Fall och Uppgång – 1917 – 1924. Institutionen för Industriell Ekonomi 

och samhällsvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap. Luleå Tekniska Universitet. 2004  
12 ABF, Ersnäs - Bygd i Förvandling. Studiecirkel. 1975.  
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och före det13 och Ersnäs, Bygd i Förvandling14. Den förstnämnda skriften är ett 

amatörforskningsarbete framförallt tänkt att användas av byns hembygdsförening och saknar 

därför några akademiska ambitioner. Den andra skriften är resultatet av en ABF-studiecirkel 

som hölls i Ersnäs under mitten av 1970-talet.  

  

Men dessa skrifter har utöver sina uppenbara akademiska brister använts bland annat till att 

skaffa fram underlag till den historiska porträtteringen av de två byarna. Då jag känt till 

vanskligheten med att använda källor så som dessa vilka helt saknar källangivelser och 

liknande har det inte funnits andra källor att tillgå. Detta är ett problem som följer med 

lokalforskning. Jag har dock valt att genomföra min forskning med detta i beaktande. Ett 

undantag är emellertid boken, Antnäs Historia – Språk och Minne15, av Jan-Olov Nyström. 

Nyströms skrift förefaller utgöra en relativt tillförlitlig källa då den inte är ett resultat av 

amatörforskning i stil med t.ex. Bensbyn förr och före det. Istället är Nyströms skrift resultatet 

av mer seriös forskning. Antnäs Historia – Språk och Minne har använts till viss del för att 

underbygga den historiska skildringen av Ersnäs och har på många sätt kompletterat och 

validerat många uppgifter som funnits i Ersnäs, Bygd i förvandling.  

  

Vad gäller källor rörande Bondeförbundet och Socialdemokratin i Norrbotten har jag använt 

mig av det fåtal sekundärkällor som funnits att tillgå utöver primärkällorna i arkiven. Detta 

material har för socialdemokratins del varit C-uppsatsen vid Luleå Tekniska Universitet av 

Ove Gustavsson och mastodontverket Arbetets Söner – Samlingens Tid16 i tre band av Sten 

Hemming m.fl., som har bidragit med en del för undersökningen intressanta uppgifter 

beträffande Socialdemokratins historia i Norrbottens Län. Gustavssons C-uppsats ser jag som 

en relativt tillförlitlig källa. Detta beror på att det är en godkänd uppsats vid ett svenskt 

universitet och alla de forskningsmässiga krav som ställs på en sådan. Den andra källan är jag 

mer kritisk emot. Detta beror på att de tre tjocka banden i serien Arbetets Söner - Samlingens 

Tid är ett verk framförallt av och för socialdemokrater och skriften är bitvis mycket 

propagandistisk. Det handlar helt enkelt om ett icke-akademiskt internpartipolitiskt verk. Men 

jag har framförallt använt denna källa för att underbygga tidsangivelser och årtal. Av denna 

                                                 
13 Johansson, Erling och Havo, Hans (red). 
14 ABF, Ersnäs. 
15 Nyström, Jan-Olov. Antnäs Historia – Språk och Minne. Skrivdonet Förlag. Gävle, 2000 
16 Hemming, Sten m.fl. Arbetets Söner – Samlingens Tid.. Band I av III. Stensviks Bokförlag AB. 1959 
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anledning tycker jag att det är motiverat att ha använt mig av ovannämnda källa trots dess 

uppenbara brister.  

  

Det har tyvärr funnits ännu färre sekundärkällor att tillgå som rör Bondeförbundets historia i 

länet. Huvudsakligen har jag härför använt mig av Tomas Tornbergs bok Sju decennier – 

Från bonderörelse till centerrörelse17. Denna skrift har varit nyttig i det avseendet att det i 

stort sett varit den enda tillgängliga skildringen av Bondeförbundets historia i Norrbotten. 

Men likafullt har detta också varit en till stora delar bristfällig källa. Främst beror detta på att 

skriften till sin natur liknar ovannämnda Arbetets Söner av Hemming m.fl. om än inte till 

omfånget. Det handlar även i detta fall om en i mångt och mycket propagandistisk bok 

skriven av och för partiets aktivister och sympatisörer. Detta påverkar naturligtvis skriftens 

validitet negativt. Men likafullt har det varit det enda som funnits att tillgå och därför även 

denna sekundärkälla använts i brist på annat.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  
                                                 
17 Tornberg, Tomas (red). Sju decennier – Från bonderörelse till centerrörelse. Grafiska huset, Luleå. 1984 
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2. Sysselsättning och näringsförhållanden i Bensbyn och Ersnäs 

Nedan tecknas en bild av såväl historiska som aktuella förhållanden i Bensbyn och Ersnäs vad 

avser främst sysselsättning och arbetstillfällen i respektive by.  

  

Under den tidsperiod som är fokus för denna studie av två folkrörelser i Bensbyn och Ersnäs 

skedde stora förändringar inom Luleås näringsbild, förändringar som skulle få långtgående 

konsekvenser för invånarna i det som idag utgör Luleå kommun. 1940 sysselsatte jordbruket i 

Luleå 3.2 procent av befolkningen.18 Tjugo år senare, 1960, var andelen sysselsatta inom 

Luleås jordbruk nere på 1.6 procent av befolkningen.19 För den industriella sysselsättningen 

var det motsatta förhållandet sant. Industrin i Luleå sysselsatte år 1940 29.4 procent av 

befolkningen,20 en andel som 1960 växt sig till hela 45.4 procent.21 Det kan alltså med fog 

hävdas att näringsbilden i Luleå under denna tidsperiod genomgick en kraftig förändring. 

Jordbruket trängdes undan av en framväxande industriell sektor med statliga NJA22, dagens 

SSAB Tunnplåt AB, i spetsen. Av intresse för undersökningen är således att studera på vilket 

sätt de två byarna, Ersnäs och Bensbyn påverkades av industrins expansion och jordbrukets 

tillbakagång i Luleå.  

  

Genom att titta på statistik från 2000-talet över sysselsättningen i Bensbyn och Ersnäs kan vi 

få en bild – om än bara skuggbilden --  av de historiska skillnaderna under 1900-talet. I slutet 

av år 2004 hade Ersnäs en total befolkning på 667 personer. Den genomsnittliga årsinkomsten 

utslagen på båda könen i Ersnäs var 2004 237 500 kr. Sett till statistiken över befolkningens 

sysselsättning i olika sektorer redovisat i absoluta tal är det tydligt att Ersnäs fortfarande är en 

levande jordbruksbygd. Jordbruket sysselsätter 8 personer medan tillverknings och 

utvinningsindustrin endast sysselsätter 3 personer. Flest ersnäsbor arbetade 2006 inom 

kategorin utbildning och forskning med 25 personer, tätt efterföljd av handel och 

kommunikation som sysselsatte 15 personer.23  

  

                                                 
18 Alla svenska städer: näringsliv 1940, städer över 100 000 invånare, procentuella tal (Besökt 071215) [www 
dokument]. URL http://www2.historia.su.se/urbanhistory/cybcity/naringsliv/1940procent_stor.htm 
19 Alla svenska städer: näringsliv 1960, procentuella tal (Besökt 071215) [www dokument]. URL 
http://www2.historia.su.se/urbanhistory/cybcity/naringsliv/1960procent.htm 
20 Alla svenska städer: näringsliv 1940 
21 Alla svenska städer: näringsliv 1960 
22 Statligt stålföretag bildat 1940. 
23 Larsson, Stefan. Luleå Kommun områdesbeskrivning 2006. s. 22 

http://www2.historia.su.se/urbanhistory/cybcity/naringsliv/1940procent_stor.htm
http://www2.historia.su.se/urbanhistory/cybcity/naringsliv/1960procent.htm
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I Bensbyn råder närmast motsatt förhållande. Med en befolkning i slutet av 2004 på totalt 690 

personer och en genomsnittlig årsinkomst utslagen på båda könen på 257 000 kr, är bara en 

person sysselsatt inom jordbrukssektorn.24 Däremot är 11 personer sysselsatta inom kategorin 

tillverkning och utvinning,25 38 personer inom kategorin utbildning och forskning, 11 

personer inom handel och kommunikation och 12 personer inom personliga och kulturella 

tjänster.26 Därmed kan med fog hävdas att medan jordbruket som näringsgren levt kvar i 

Ersnäs på ett tydligt sätt ända in på 2000-talet mer eller mindre dött ut helt i Bensbyn. Sett till 

antalet människor som i ordets sanna bemärkelse är bönder till yrket är Ersnäs fortfarande en 

levande jordbruksbygd med 8 heltidssyselsatta bönder medan Bensbyn nästan helt och hållet 

lämnat sin tid som jordbruksbygd bakom sig och tagit steget till att bli en modern sovstad för 

yrkesarbetande familjer. Bensbyn har för övrigt en negativ nettopendling27 på 266 personer, 

11 fler än Ersnäs som har en nettopendling på 250 personer. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
24 Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 
25 Industriell sysselsättning faller under denna sektor 
26 Larsson, Stefan. s. 11 
27 Differensen mellan antal inpendlande och utpendlande  
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3. Socialdemokratiska Arbetarpartiet och Bondeförbundet 

I föreliggande kapitel presenteras en kortare historik över Bondeförbundets och det 

Socialdemokratiska Arbetarpartiets historia i Norrbotten.  

  

3.1 SAP i 4orrbotten 

Den svenska arbetarrörelsen började växa fram på allvar i slutet av 1800-talet. Bland de 

svenska folkrörelserna var de frikyrkliga tidigt ute med relativt stor spridning redan kring 

mitten av 1800-talet28. I kölvattnet av väckelserörelserna spred sig den socialistiska 

agitationen efter det svenska socialdemokratiska partiets bildande 1889 från 

Kontinentaleuropa genom de svenska storstäderna upp längs norrlandskusten via 

sågverksstäder och bruksorter29.  

  

Under decennierna närmast följande sekelskiftet 1800-1900 hade arbetarrörelsen vunnit en hel 

del mark även i vår avlägsna landsände. Redan 1897 bildades den första socialdemokratiska 

organisationen i Luleå, Luleå arbetarförbund30, som anslöt sig till det socialdemokratiska 

partiet den första januari 1898.31 Tio år senare, 1908 valdes en av landets första 

socialdemokratiska landstingsmän i Norrbotten32. Det var för övrigt samma år som den första 

socialdemokratiska kvinnoföreningen i Norrbotten, Arbetarkvinnornas Klubb, bildades i 

Luleå. Denna socialdemokratiska kvinnoklubb förefaller ha gått över helt och hållet till 

Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti efter den kommande partisprängningen.33 

  

Året 1917 var på många sätt katastrofalt för den norrbottniska socialdemokratin. Det var 

nämligen året för den stora splittringen då vänsterradikala SSV – Sveriges Socialdemokratiska 

Vänsterparti bröt sig ur moderpartiet34 och bildade det som sedermera skulle bli Sveriges 

Kommunistiska Parti – SKP, dagens Vänsterparti (v). Partisplittringen blev för den 

norrbottniska socialdemokratiska rörelsen en oproportionerligt stor katastrof jämfört med 

gängse förhållande på nationell nivå då just norrbottensdistriktet traditionellt tillhörde den 

absoluta vänsterfalangen inom SAP tillsammans med Ungdomsförbundet, dagens SSU, och 

därmed utgjorde den yttersta basen för utbrytningen.  

                                                 
28 Hemming, Sten. s. 38 
29 Ibid. s. 41 
30 Man bytte namn till arbetarkommun efter en kort tid 
31 Arkiv och föreningsinventering i Luleå Kommun 1976-1977 del. 1. s. 5 
32 Ibid. s. 49  
33 Ibid. s. 6 
34 Gustafsson, Ove.  s. 1 
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Detta resulterade i att inte mindre än hela det socialdemokratiska norrbottensdistriktet gick 

över till SSV och tog med sig partitidningen, Norrskensflamman35. Förutom att SAP förlorade 

i stort sett hela sin aktiva medlemsbas i länet, så när som på 334 personer36, innebar 

brytningen katastrofala ekonomiska och parlamentariska bakslag. I andrakammarvalet 1917 

tog detta sig konkreta uttryck då SAP endast fick 9.1 % av rösterna medan SSV fick hela 41.1 

% samma år. Men den minoritet som blev kvar efter partisprängningen 1917 bildade i Luleå 

år 1919 en ny socialdemokratisk arbetarkommun som anslöt sig till SAP 1919.  Detta mönster 

upprepade sig sedan på många olika håll i landet där det ännu fanns socialdemokrater som 

inte var villiga att lämna SAP.37 

  

Dock skulle historien till viss del ge 1917-års sargade SAP upprättelse, inte minst här i 

Norrbotten. Redan 1924 står partiet på åtskilligt högre mark i Luleå och övriga länet igen38. 

Ett antal år senare, under 1930-talet, bildades arbetarkommuner39 i bl.a. Bensbyn, Ängelsbyn 

och Rutvik.40 1930-talet innebar också ett återuppvaknande för den socialdemokratiska 

kvinnorörelsen i Luleå med omnejd då Luleå Socialdemokratiska Kvinnoklubb bildades 

1933.41 Expansionen fortsatte under 1940- och 50-talet med nybildade Socialdemokratiska 

arbetarkommuner i bl.a. Bergnäset, Nederluleå Norra, Alvik, Måttsund, Sundom, Sunderbyn, 

Skurholmen, Malmudden och Antnäs.42 

  

3.2 Bondeförbund i 4orrbotten 

Ett decennium in på 1900-talet var omkring 80 procent av den svenska befolkningen att räkna 

som lantbrukare eller bönder. Många på landsbygden upplevde sig sakna hemvist inom den 

politik som fördes fram såväl från vänster- som högerhåll. Frågor som direkt berörde 

lantbrukarna handlade om bland annat upplevd orättvis beskattning och dåligt betalt för 

producerade varor. Under denna tid fanns det helt enkelt ett påtagligt tryck på den svenska 

landsbygden för skapandet av ett nytt parti43.  

                                                 
35 Ibid. s. 3 
36 Ibid.  
37 Arkiv och föreningsinventering i Luleå Kommun 1976-1977 del. 1. s. 5 
38 Ibid. s. 24 
39 En arbetarkommun är det socialdemokratiska partiets lokala organ för samverkan bestående av flera 
geografiska grundorganisationer. Hierarkin ser ut som följer; nationell nivå, regional nivå, arbetarkommun och 
grundorganisation. 
40 Ibid. s. 5 
41 Ibid. s. 6 
42 Ibid. s. 5 
43 Tornberg, Tomas. s. 4 
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Bondeförbundet, dagens Centerparti, bildades formellt 1913 men kan härledas till 1910 då 

politikern Carl Berglund lät publicera uppropet Bröder, låtom oss enas i tidningen 

Landsbygden44. Bönderna i Norrbotten var snabbt ute med att organisera sig i en egen 

bonderörelse. 1912 startades Råneå Bondeförening, ett tidigt exempel på en rörelse likt det 

som senare skulle bli bondeförbundet och sannolikt en av de första av sitt slag i Sverige45. 

Syftet med Råneå Bondeförening var enligt stadgarna att; ”åstadkomma en sammanslutning 

af jordbrukare och med dem intresserade för främjandet af gemensamma intressen, och i 

öfrigt arbeta för kommunens och det allmännas bästa”46.  

  

Det finns källor som hävdar att den första föreningen tillhörande bondeförbundet ska ha 

bildats i Ersnäs under tidigt 1910-tal.47 Dessa uppgifter härrör emellertid från muntliga källor 

vilket påverkar validiteten negativt. Enligt Centerpartiets egen historieskrivning, vilken bör 

ses som relativt tillförlitlig, skulle det dock dröja ända fram till 1919 innan någon nationell 

bonderörelse definitivt vann fotfäste i Nederluleå.48 

  

Fram till 1921 då de två partierna gick samman under namnet Bondeförbundet fanns under 

flera år en stark konkurrens mellan de två mer eller mindre jämnstarka bonderörelserna 

Bondeförbundet och Jordbrukarnas Riksförbund. Det var den sistnämnda som först vann 

förankring i Nederluleå Kommun, men politiskt var skillnaden rörelserna emellan liten, vilket 

också manifesterades 1921 då de på det nationella planet slogs samman till ett parti49. I 

Norrbotten skulle det dock dröja till ett år senare, 1922, förrän sammanslagningen vunnit 

kraft50. 

  

Vid valet till den andra kammaren 1920 kom Alfred Lindström som den första norrbottniska 

representanten för bonderörelsen in i riksdagen. Detta år gick bondeförbundet och 

Jordbrukarnas Riksförening till val med en gemensam lista där bl.a. en björsbybo vid namn 

Helmer Johansson återfanns på femte valbar plats51.  

  
                                                 
44 Ibid. s. 7 
45 Ibid. s. 6 
46 Tornberg, Tomas s. 7 
47 Arkiv och föreningsinventering i Luleå Kommun 1976-1977 del. 1. s. 3 
48 Tornberg, Tomas. s. 5 
49 Arkiv och föreningsinventering i Luleå Kommun 1976-1977 del. 1. s. 10 
50 Ibid. s. 12 
51 Ibid. s. 11 
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1930-talet innebar en rad nystartade lokalorganisationer för bondeförbundets räkning i 

Norrbotten, inte minst i Nederluleå. Under detta decennium bildades föreningar i bl.a. Ale, 

Bensbyn och Ängelsbyn.52 1931 bildades den första SLU53 föreningen i Norrbotten i Ersnäs. 

Under loppet av 1930-talet bildades även andra SLU-föreningar i bl.a. Alvik och Engelsbyn. 

Det finns inga källor som pekar på att en SLU-avdelning någonsin bildades i Bensbyn.54 

  

Under 1940-talet skulle bondeförbundet fortsätta sin expansion i området. Det var nu som 

föreningar bildades i bl.a. Alvik-Långnäs, Björsbyn och Sunderbyn. Under 1940-talet såg 

också Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund55, SLKF, sitt första ljus i byarna kring Luleå-

stad i och med nystartade föreningar i bl.a. Ale, Bensbyn, Björsbyn, Ersnäs och Engelsbyn.56 

1942 hade norrbottensdistriktet 550 medlemmar57 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
52 Ibid.  s. 3 
53 Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund, idag CUF – Centerns Ungdomsförbund 
54 Arkiv och föreningsinventering i Luleå Kommun 1976-1977 del. 1. s. 4 
55 Dagens CKF, Centerns Kvinnoförbund  
56 Arkiv och föreningsinventering i Luleå Kommun 1976-1977 del. 1. s. 4 
57 Ibid. s. 41 
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4. Folkrörelser i Bensbyn 

I föreliggande kapitel behandlas inledningsvis en kortfattad genomgång av Bensbyns 

bygdehistoria. Kapitlet fortsätter därefter med en redogörelse för SAP:s verksamhet och 

organisation under den undersökta perioden.  

  

4.1 Bensbyn - en historisk överblick 

Bensbyns historia som bygd med bofasta innevånare tar sin början kring år 130058. De som 

slog sig ner i 1300-talets Bensbyn levde och verkade i ett landskap som såg väsentligt 

annorlunda ut än det som idag möter besökaren. Under de drygt 800 år som passerat sedan 

dess har vattennivån sjunkit undan avsevärt och innevånarnas huvudsakliga näringsidkande 

verksamhet har förändrats nästan lika märkbart. Men hur det än förhåller sig med det bosatte 

sig 1300-talets bensbybor vid den strategiskt viktiga infarten vattenvägen till socknens 

centrum i Gammelstad59. Befolkningen sysselsatte sig näst intill uteslutande med småskaligt 

jordbruk och fiske, näringar som ända långt in på 1900-talet skulle vara dominerande för 

byinvånarnas inkomst. 

  

År 1559 hade byn 70 bofasta invånare och år 1950 hade antalet bofasta växt till 363 

personer60. Idag har Bensbyn drygt 726 invånare61. Det är på många sätt anmärkningsvärt att 

byns invånarantal växt mer de senaste 60 åren än det gjorde under nästan 500 år. Men 

förklaringen ligger till stor del i det faktum att Bensbyn idag utvecklats mer och mer från att 

ha varit en by med i allt väsentligt agrart baserad ekonomi till en sovstad för yrkesarbetande 

familjer med anställningar i Luleå och Boden. 

  

Men det är varken främst jordbruket, fisket eller det strategiska läget längs handelsvägen till 

Gammelstad som givit Bensbyn en plats i historieböckerna. Den platsen har istället byns fyra 

ärkebiskopar från släkten Benzelius skänkt, och därför kallas Bensbyn än idag i folkmun för 

Ärkebiskoparnas By och skolan mitt i byn heter Benzeliusskolan. Den första i raden 

ärkebiskopar från familjen Benzelius var Eric Henriksson Benzelius (1632-1709) som år 1700 

av kung Karl XII utsågs till ärkebiskop i Sverige62. Erik Benzelius den äldre följdes av Erik 

                                                 
58 Johansson, Erling. s. 4 
59 Ibid. s. 4 
60 Ibid. s. 4 
61 Larsson, Stefan. Befolkningen i Luleå. Folkmängd 2007-12-31. s. 9 
62 Johansson, Erling s. 14 
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Benzelius den yngre, 63 Jakob Benzelius och Henrik Benzelius64. Alltså är den kristna religiösa 

traditionen uppenbart stark i Bensbyn och rötterna går långt tillbaka i tiden. Men paradoxalt 

nog för en by som givit upphov till så många svenska ärkebiskopar är det på 1900-talet främst 

den frikyrkliga religiositeten i form av Missionsförbundet som dominerat församlingslivet. 

Redan 1911 byggdes t.ex. byns första Missionshus65. 

  

4.2 4ederluleå 4orra Socialdemokratiska arbetarkommun 

Det första bevarade protokollet från Nederluleå Norra Socialdemokratiska arbetarkommun 

som funnits att tillgå för undersökningen härrör från året 1948. Redan vid årsmötet den 15 

februari detta år ges uppgifter om det exakta antalet medlemmar då ”[H.] Vennberg 

redogjorde för medlemsantalet, som vid årets början var 21 medlemmar, och vid årets slut 

23”. 66 Under verksamhetsåret 1948 ökade alltså Nederluleå Norra Socialdemokratiska 

arbetarkommun sin medlemsbas med två personer under ledning av arbetarkommunens två 

starka män, ordförande Sven Johansson och sekreterare Bertil Sandström. År 1948 var 

arbetarkommunen starkt mansdominerad. Till den nya styrelsen valdes enbart män och 

detsamma var fallet i valet av revisorer för föreningen.67 

  

Under § 10 protokollförs dessutom att årsmötet uppdragit åt styrelsen att ”propagera för 

intensifierad tidningsprenumeration”68. Vilken tidning det är som ärendet avser framgår inte 

av protokollet men en rimlig uppskattning vore att det rörde sig om medlemstidningen 

Broderskap som senare nämns bl.a. i styrelsemötesprotokollet från den 10 januari 1957.69  

  

Vi kan alltså med största säkerhet veta att Nederluleå Socialdemokratiska arbetarkommun 

bedrev verksamhet under slutet av 1940-talet och därtill upplevde en viss 

medlemstillströmning. Tyvärr vet vi inte lika mycket om den mer vardagliga verksamheten 

under denna tid då det med ett fåtal undantag finns bevarat årsmötesprotokoll.  

  

Vid årsmötet den 12 februari 1949 framgår det av protokollet att de vid mötet närvarande 

medlemmarna, uppenbarligen en relativt stor skara, förutom den ordinarie 
                                                 
63 Han hann dock inte besätta posten som ärkebiskop innan han dog 
64 Ibid. s. 15 
65 Johansson, Erling. s. 149 
66 Protokoll fört över förhandlingar vid Nederluleå Norra Socialdemokratiska arbetarkommuns årsmöte d. 15-2-
1948.  
67 Ibid. 
68 Ibid. 
69 Protokoll fört vid Bensby arbetarkommuns styrelsesammanträde 10 januari 1957. 
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mötesförhandlingen bjöds på; ”underhållningsprogram med sång av Visans Vänner från 

Luleå, varefter ombudsman Larsson höll ett intressant och livligt uppskattat anförande, 

därefter kafferast och mera sång samt musik av Torsten Hjälm och Johan Lindkvist.”70 

Årsmötet avslutades av ordföranden Sven Johansson som ”avtackade såväl publik för den 

stora uppslutningen till mötet samt de medverkande för det trevliga underhållet.”71
  

  

Den 30 mars 1950 håller arbetarkommunen möte då det tas upp till behandling val av 

kandidater inför de stundande valen till kommunfullmäktige och kyrkofullmäktige. Här är det 

intressant att notera valet av en kvinna, Lydia Blomqvist, till arbetarkommunens suppleant i 

valet till kyrkofullmäktige.72 I de bevarade protokollen är detta alltså första gången som en 

kvinna väljs till någon form av förtroendeposition. Av protokollet framgår dessutom att 

erhållningen från aftonunderhållningen vilken beslutades om vid årsmötet tidigare samma 

månad uppgick till 51 kronor och 35 öre,73 en inte obetydlig summa i dåtidens penningvärde.  

  

En genomgång av bevarade möteshandlingar från Nederluleå Kommunfullmäktige74 visar att 

arbetarkommunens representanter i KF såväl innehade viktiga förtroendeposter som drev på 

frågor som gällde Bensbyn. 1950 satt arbetarkommunens ordförande Sven Johansson inte 

bara i KF utan också i taxeringsnämnden för Nederluleå norra och södra taxeringsdistrikt.75 

Sedermera skulle Johansson också komma att sitta en period i familjebidragsnämnden mellan 

1952 och 1955.76 Johansson satt i KF fram till 1954 då Gottfrid Norlin och Bertil Sandström 

valdes till arbetarkommunens kandidater.77 

  

Den 2 mars 1951 håller arbetarkommunen återigen årsmöte. Under behandlingen av den 

avgående styrelsens verksamhetsberättelse framgår det att ordföranden Sven Johansson bland 

annat berörde årets val, att en del vinster hade gjorts.78 In i styrelsen väljs också en kvinna, 

Lydia Blomqvist, om än i egenskap av ersättare. Ordföranden ”Sven Johansson redogjorde 

                                                 
70 Protokoll fört över förhandlingar vid Nederluleå Norra Socialdemokratiska arbetarkommuns årsmöte d. 12-2-
1949. 
71 Ibid. 
72 Protokoll fört vid möte med Nederluleå Norra Socialdemokratiska arbetarkommun den30 mars 1950. 
73 Ibid. 
74 Hädanefter kommer i uppsatsen förkortningen KF att användas. 
75 Protokoll fört vid sammanträde med Nederluleå Kommunfullmäktige i Gammelstad den 27 december 1949. 
76 Protokoll fört vid sammanträde med Nederluleå Kommunfullmäktige i Gammelstad den 27 december 1951. 
77 77 Protokoll fört vid Nederluleå Norra Socialdemokratiska arbetarkommuns möte den 26 april 1954. 
78 Protokoll fört över förhandlingar vid Nederluleå Norra Socialdemokratiska arbetarkommuns årsmöte d. 2-3-
1951.  
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för det planerade årssamkvämet samt meddelade att han varit i förbindelse med 

partidistriktets ordförande Ragnar Lassinanti som hade lovat hjälpa med föredrag och annan 

underhållning.”79 Vidare togs ”en fråga om att starta ett lotteri […] upp till behandling, samt 

beslutades att insända ansökan till länsstyrelsen om tillstånd till lotteri.”80 Till att ordna 

årssamkvämet valdes en särskild kommitté.81 

  

I protokollet fört vid årsmötet 1952 står det att läsa att arbetarkommunen hade en 

kassabehållning från verksamhetsåret 1951 på 81 kronor och 66 öre. Som vanligt beviljades 

den avgående styrelsen i enlighet med revisorernas förslag ansvarsfrihet för föregående 

verksamhetsperiod. Årsmötet beslutade också att ordna en festlighet i samband med 

arbetarkommunens kommande 10-års jubileum, en uppgift som ger obestridlig information 

om årtalet för arbetarkommunens grundande 1942.82  

  

Ytterligare intressant information från protokollet är att ordföranden ”fick i uppdrag att 

rekvirera 25 stycken medlemsböcker och 25 stycken affischer.” 83 Ur denna information går 

det att tyda det för året 1952 aktuella medlemsantalet för arbetarkommunen. Eftersom det 

skulle beställas 25 medlemsböcker, en form av medlemsbevis som var vanlig inom den 

svenska arbetarrörelsen under den här tiden, bör det ha inneburit 25 stycken betalande 

medlemmar. Det innebar alltså, om detta antagande stämmer, därutöver en medlemsmässig 

ökning från den senaste uppgiften från 1948 om 23 medlemmar.  

  

Under årsmötet den 29 mars 1953 meddelade ordföranden Sven Johansson att 

arbetarkommunen hade mycket dålig ekonomi och ”uppmanade medlemmarna till 

gemensamma ansträngningar för att förbättra den.”84 Medlemsavgiften fastslogs till 2 kronor 

för män per kvartal och en krona per kvartal för kvinnor. För männen innebar detta alltså en 

reell ökning av årsavgiften med 2 kronor.  

  

                                                 
79 Protokoll fört över förhandlingar vid Nederluleå Norra Socialdemokratiska arbetarkommuns årsmöte d. 2-3-
1951. 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Protokoll fört över förhandlingar vid Nederluleå Norra Socialdemokratiska arbetarkommuns årsmöte d. 12-2-
1952. 
83 Ibid. 
84 Protokoll fört över förhandlingar vid Nederluleå Norra Socialdemokratiska arbetarkommuns årsmöte d. 27-4-
1953. Vid protokollet: Martin Blomqvist. 
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Senare samma år framgår det av protokoll från KF i Gammelstad att Sven Johansson tog upp 

en fråga i fullmäktige gällande en angelägenhet för Bensbyn och dess innevånare. Johansson 

lade fram och drev på en motion gällande anläggandet av en brandbrunn i byn. 

Kommunalnämnden yttrade sig dock också i frågan och uppmanade KF att ärendet ”icke 

måtte föranleda vidare åtgärd enär brandstyrelsen redan beslutat utföra en brandbrunn 

därstädes så snart som förhållandena medgiva”85. Johansson tvingades se sig besegrad och 

KF röstade enligt kommunalnämndens förslag.86 

  

Den 26 april 1954 hade arbetarkommunen ett medlemsmöte där ”Östen Johansson gav en 

orientering över det arbete som det Socialdemokratiska partiet nedlagt och vilket resultat 

detta arbete lett till”87. Bertil Sandström och Gottfrid Norlin valdes till kandidater för det 

kommande valet till kommunfullmäktige.88 Senare samma år dyker ytterligare ett fall upp i 

KF där Sven Johansson drivit på en fråga som rör Bensbyn och byns utveckling. Johansson 

lade enligt protokollet fram ett yttrande gällande en fiskehamn i Bensbyn.  

  

Ledamoten Sven Johansson från Bensbyn, som tillika är ordförande i den nybildade 

fiskehamnsföreningen framhöll att några direkta yrkesfiskare numera icke finnas i samhället enär fisket 

under en lång följd av år varit dåligt, vilket gjort att de måste söka annan utkomst. Största delen 

jordbrukare och arbetare bedriva dock fiske som binäring och deras båtar och redskap representera ett 

rätt högt värde vartill kommer en hel del övriga båtägare, vilka nu sakna hamnmöjlighet för sina båtar. 

Han yrkade att fullmäktige måtte stödja deras framställning i ärendet.89 

  

Det förefaller som om Johansson hade viss framgång i frågan då det i protokollet från nämnda 

sammanträde står att läsa att KF ”beslutade att bemyndiga kommunalnämnden att efter 

företagen utredning angiva begärt yttrande i ärendet”.90   

  

Den 10 mars 1955, vid årsmötet, beslutar arbetarkommunens medlemmar att ”hålla ett 

samkvämsmöte och till detta inbjuda närliggande arbetarkommuner”.91 Hurdan utgången av 

detta samkvämsmöte blev framgår inte i andra källor. Men det visar tecken på en 

arbetarkommun som driver på verksamheten, även för andra arbetarkommuner i närheten. 

                                                 
85 Protokoll fört vid sammanträde med Nederluleå Kommunfullmäktige hållet i Gammelstad den 30 oktober 
1953. 
86 Ibid. 
87 Protokoll fört vid Nederluleå Norra Socialdemokratiska arbetarkommuns möte den 26 april 1954. 
88 Ibid. 
89 Protokoll fört vid sammanträde med Nederluleå Kommunfullmäktige hållet i Gammelstad den 28 juni 1954. 
90 Ibid. 
91 Protokoll fört vid Nederluleå Norra Socialdemokratiska arbetarkommuns årsmöte den 10 mars 1955. 



  23 

  

Vid årsmötet 1956 togs en rad viktiga beslut i Nederluleå Norra Socialdemokratiska 

arbetarkommun. Mötet inleddes med att ordföranden Sven Johansson ”föredrog statistik över 

de olika partiernas ställning vid det senaste valet”.92 Vidare beslutade man om vilka 

aktiviteter arbetarkommunens medlemmar skulle bedriva fram till valet hösten 1956. Tyvärr 

framgår varken verksamhetens karaktär eller frekvens i årsmötesprotokollet eller annorstädes. 

Intressant att notera är vidare att ordföranden Johansson föreslog årsmötet att ”försöka få till 

stånd en Socialdemokratisk Kvinnoklubb”93. Årsmötet biföll Johanssons förslag och vidare 

fattades beslutet att skicka ut inbjudan till kvinnor som skulle kunna tänkas vara intresserade.  

  

Men det kanske mest anmärkningsvärda beslutet handlade om en namnändringsfråga för 

arbetarkommunen. Årsmötet beslöt att ändra namn från Nederluleå Norra Socialdemokratiska 

Arbetarkommun till Bensby Arbetarkommun. Detta kan antas ha berott på förändringarna 

som var på gång med kommunindelningen efter 1952-års kommunreform.  

  

Årsmötesprotokollet från den 6 mars 1958 visar att Arbetarkommunens verksamhet givit 

utdelning i folkomröstningen om pensionssystemet som hölls den 13 oktober 1957. Detta 

förefaller ordförande Johansson ha tillmätt relativt stor vikt då protokollet berättar att 

”ordförande lämnade en redogörelse för det gångna arbetsåret varvid kan märkas att inom 

?ederluleå erhöll Socialdemokraterna 46 % av rösterna i pensionsfrågan”. 94 

  

De parlamentariska framgångarna fortsatte 1959 då ordförande Johansson vid årsmötet den 13 

mars ”lämnade en redogörelse för det gångna året, där kan märkas att 58-års riksdagsval 

gett partiet betydande röstökning.”95 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
92 Protokoll fört vid Nederluleå Norra Socialdemokratiska arbetarkommuns årsmöte den 1 mars 1956. 
93 Ibid. 
94 Protokoll fört vid Bensby arbetarkommuns årsmöte den 24 februari 1958. 
95 Protokoll fört vid Bensby arbetarkommuns årsmöte den 13 mars 1959. 
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4.3 Delanalys av den historiska sammanställningen 

Av den historiska genomgången av Bensby arbetarkommuns verksamhet mellan 1948 och 

1949 framgår det tydligt att socialdemokratin varit en aktiv och närvarande politisk kraft i byn 

under den undersökta perioden. Av redovisade valresultat framgår dessutom att det 

socialdemokratiska partiet till röstmängden varit det parti som haft störst väljarmässig bas i 

området som tillräknas Bensbyn.  

  

Grunden för arbetarpartiets starka ställning i bygden bör i enlighet med den marxistiska 

sociologin tolkas dels i arbetarkommunens organisatoriska, politiska och strategiska arbete 

men även i byns materiella grundvalar. Materiella grundvalar som bör ses som fördelaktiga 

för SAP i Bensbyn är framförallt det faktum att byn trots sin belägenhet på landsbygden hade 

en befolkning som hade relativt god kontakt med den industriella arbetsmarknaden inne i 

Luleå, inte minst vid järnverket, NJA. Detta hade bland annat att göra med byns geografiska 

läge. Som nämnts ovan tillhörde Svartön, där järnverket ligger, Bensbyns traditionella 

gränsdragning. Det var ju på Svartön som den största delen av byns laxfiske skedde under 

flera hundra år. Därmed låg Bensbyn geografiskt sett i relativt nära anslutning till den tunga 

industrin som växte fram på Svartön.  

  

Arbetarkommunen i Bensbyn bedrev under den undersökta perioden kontinuerlig och lokalt 

förankrad verksamhet. Representanter för arbetarkommunen var såväl aktiva på det lokala 

planet i byn som på kommunal regional nivå i bl.a. kommunfullmäktige och distriktsstyrelse. 

Arbetarkommunen bedrev verksamhet som knöt an till såväl stora som små frågor. Arbetet 

handlade om allt från anskaffandet av en brandbrunn och fiskehamn i byn till 

propagandaverksamhet i förberedelse för olika nationella parlamentariska val. Enkelt uttryckt 

valde arbetarkommunens ledning att på lokal nivå driva sådana frågor som konkret berörde de 

som levde och verkade inom byn och blev således en lokal politisk kraft som folk kände till 

och lätt kunde relatera till i sin vardag. Exempel på detta är frågan om fiskehamn till byns 

verksamma fiskare. Att det parti som stod i fronten för sådana krav i byn vann många 

anhängare är inte svårt att förstå. Denna faktor, att arbetarkommunen på ett effektivt sätt 

blandade frågor som berörde invånarna i byn på micronivå med den nationella 

socialdemokratiska partipropagandan, spelade med stor sannolikhet in i arbetarkommunens 

framgångar.  
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En annan central faktor är den typ av verksamhet som bedrevs, vilka typer av aktiviteter som 

användes för att uppnå de politiska taktiska besluten och prioriteringarna. För det första 

framgår det av den historiska genomgången att aktiviteterna var av varierande art och innehöll 

inte sällan annat än bara politik och föreläsningar. Arbetarkommunen anordnade kulturella 

tillställningar, fester, musikaliska framträdanden, lotteri, informella medlemsträffar och annat. 

Medan sådana aktiviteter i dagens Sverige kan förefalla enahanda eller triviala var situationen 

en helt annan i 1940- och 50-talets Sverige, särskilt i landsbygdssamhällen. Då dagens unga 

veritabelt drunknar i olika former av fritidsaktiviteter och nöjen kunde det på 1940-talet 

mycket väl vara så att de enda tillfällena för dans och mingel inföll då det på bygdegården 

eller liknande ordnades med festlighet av politiskt parti, nykterhetsrörelse eller annat. Därför 

var sannolikt den sociala aspekten av den verksamhet som arbetarkommunen bedrev i 

Bensbyn viktig för värvandet av medlemmar, om än det kan ha spelat mindre roll för 

värvandet av röster i diverse val.    

  

Vad gäller arbetarkommunens organisatoriska struktur och uppbyggnad förefaller det ha stått 

till så som brukligt för ett svenskt arbetarrörelseparti under den här tidsperioden. 

Mötesformalia brukas bestämt och tydliga rutiner och strukturer är ständigt närvarande. 

Ansvarsfördelningen är genomtänkt och brukas konsekvent med val av sekreterare, 

ordförande, kassör och dylika poster. När det drar ihop sig till större aktiviteter så som 

valrörelser eller fester väljs särskilda ansvarsgrupper som tydligt redovisar sin verksamhet till 

medlemsmötena. Arbetarkommunen har en tydlig kontinuitet i sitt arbete och börjar långt i 

förväg att förbereda exempelvis valrörelser. Sammantaget framgår det av den historiska 

genomgången att arbetarkommunens organisationsstruktur är fast och den organisatoriska 

medvetenheten hög.  
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5. Folkrörelser i Ersnäs 

I föreliggande kapitel behandlas inledningsvis en kortfattad genomgång av Ersnäs 

bygdehistoria. Kapitlet fortsätter därefter med en redogörelse för Bondeförbundets 

verksamhet och organisation under den undersökta perioden.  

  

5.1 Ersnäs – en historisk överblick 

Ersnäs, en by belägen drygt en mil sydväst om centrala Luleå, har liksom Bensbyn en historia 

av systematisk bosättning som kan spåras ända tillbaka till 1300-talet, även om periodvis 

bosättning mest troligt förekommit i området även före detta århundrade.96 Denna ungefärliga 

datering utgår ifrån självaste namnet på byn som kan delas upp i två delar; Ers - och Näs. Den 

första delen av namnet kommer från mansnamnet Erik varefter den andra delen av namnet 

Näs säger en del om byns historiskt geografiska läge.97 

  

Forskning har visat att byar med namn som slutar på näs, vik etc. - så som grannbyarna 

Antnäs, Alvik, Rosvik med flera - befolkats genom en omfattande kolonisation söderifrån 

under 1300-talet. Det var under denna period, efter freden i Nöteborg 1323 som den svenska 

centralmakten för första gången på allvar började intressera sig för det område som idag utgör 

Norr- och Västerbotten. En omfattande nykolonisering av området skulle utgöra en garant mot 

ryskt inflytande i regionen. Det är dock en vanlig missuppfattning att norrlandskusten i stort 

sett varit obebodd innan denna omfattande folkförflyttning. Omflyttningen ska snarare ses 

som en ökning av en redan existerande befolkning än en komplett ny bosättning.98 

  

Enär Ersnäs av allt att döma varit befolkat, allra minst sedan mitten av 1300-talet, dröjer det 

ända till 1502 innan Ersnäs nämns för första gången i något officiellt dokument, då i en 

medeltida handskrift.99 Från 1500-talet och framåt var Ersnäs den näst största byn i Luleå 

socken sett till antalet invånare, efter Sunderbyn.100 Liksom Bensbyn hade också Ersnäs förr 

på ett helt annat sätt karaktären av en kustby, varom namnet skvallrar. Idag har landhöjningen 

skiljt själva byakärnan från vattnet med ungefär en kilometer. I början av föregående sekel 

upprätthölls dessutom en ångbåtslinje mellan byn och Luleå Stad.101  

                                                 
96 Nyström, Jan-Olov.  s. 26 
97 ABF, Ersnäs. s. 3. 
98 Ibid. s. 27 
99 Ibid. s. 3 
100 Ersnäs Byaförenings Hemsida. (Besökt 071215) [www dokument]. URL http://www.ersnas.se/ 
101 Ibid. 

http://www.ersnas.se
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Ersnäs har under alla tider varit en by med jordbruket som huvudsakliga näring, även om 

vissa individer inom byn uppenbarligen gjort en stor del av sin utkomst från handel och 

beskattning av lappmarkerna som framgår nedan. Byn var till och med så känd för flitigt 

odlande av potatis att samhället i folkmun ofta kallades för ”Peroersnäsaran”, vilket betydde 

Potatisersnäsarna.102 

  

Att det har förekommit en hel del rikedom i byn framgår tydligt då man ser till den taxering 

som gjordes för Älvsborgs lösen 1571. Då återfinns en av socknens rikaste män i Ersnäs, 

birkarlen och lappfogden i Piteå Lappmark Jöns Nillson, 1558-1571. Vid uppräkningen inför 

Älvsborgs lösen hade Nillson ett lösöre värderat till 2298 Riksdaler och 1 öre, däribland 

inräknat inte mindre än 347 lod silver och ett stort antal boskap och dragdjur. Nillson 

innehade hemman n: o 1 i Ersnäs. Släkten levde kvar på den gården i många sekel därefter 

och förvaltade den ekonomiska särställning som Jöns Nillson lämnat efter sig. 103 

  

Att byborna i Ersnäs under århundradenas gång påverkats av såväl nationella som 

internationella händelser är uppenbart. För grannbyn Antnäs del finns väl dokumenterade 

berättelser om de katastrofer som stormaktstidens eviga soldatrekrytering av unga, arbetsföra 

män, förde med sig. I långa perioder tvingades kvinnor och gamla att ensamma ombesörja 

skötseln av gårdarna och fattigdomen var under vissa tider inte långt borta.104 Vi kan 

förutsätta att stormaktstidens svåra prövningar på bondeståndet i Sverige också drabbade 

Ersnäs.  

  

Det var emellertid inte bara den svenska centralmaktens stormaktsäventyr med 

soldatutskrivningar och tunga skatteuppbåd som orsakade bryderier för bönderna i Ersnäs 

under den här tiden. I slutet av stormaktstiden förekom periodvisa ryska härjningståg längs 

Norrlandskusten. Dessa drabbade med största sannolikhet även Ersnäs. Det är svårt att mer 

bestämt fastställa hur hårt just Ersnäs drabbades av dessa plundringståg, men då ryssarna 

brände och härjade det mesta de kom över måste vi anta att de fick utstå en del. Det är till 

                                                 
102 Ersnäs Byaförenings Hemsida. 
103 ABF. Ersnäs. s. 3 
104 Nyström, Jan-Olov. s. 42 
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exempel dokumenterat att en rådsman vid namn Abraham Ruuth mördades av ryska plundrare 

i Ersnäs 1719, på väg till Luleå från ett besök i Stockholm.105 

  

Under 1800-talet fortsatte jordbruket att vara den dominerande näringen även om vissa, 

mindre bemedlade invånare - i såväl Ersnäs som många andra liknande jordbruksbygder i 

området - allt mer lockades till periodvisa anställningar inom den industri som sakteligen höll 

på att växa fram i och kring Luleå Stad.106  

  

I övrigt torde den veritabla katastrof som lungsotens härjande i Sverige gav upphov till ha 

varit en av de mest dramatiska skeenden i Ersnäs under 1800-talet. Lungsoten, i övrigt känd 

som tuberkulos eller TBC, härjade vår landsända under stora delar av 1800-talet och släppte 

inte taget förrän mitten av föregående sekel. Även om hela landet drabbades hårt av den 

epidemiska utbredningen av TBC var situationen bland de värsta i Nederluleå Socken. I en 

redogörelse från 1903 står följande dystra rapport att läsa: 

  

1903. En riktig lungsothärd måste Neder-Luleå vara. Enligt rapport till förste provinsialläkare är 

denna sjukdom där så vanlig att det saknas motstycke därtill på andra håll i vårt land. Under åren 

1895-1902 har enligt dödboken inträffat 352 dödsfall. Under 1902 konstaterades av läkare 48 dödsfall 

i tuberkulos (tbc) vilket motsvarar 4 promille av befolkningen.107 

  

2003 uppmättes befolkningsmängden i Ersnäs ”tätort” till 436 invånare och med Ersnäs 

”landsbygd” inräknad stiger befolkningsmängden till 653 invånare. År 2006 hade 

befolkningsmängden ökat blygsamt till 668 och enligt Luleå Kommuns befolkningsprognos 

kommer Ersnäs invånarantal i framtiden att minska. Det beräknade invånarantalet 2009 är 

658. 108 Ersnäs har alltså till synes uppnått en platå i befolkningstillväxten och jordbruket har 

sedan länge upphört att vara den huvudsakliga sysselsättningen för invånarna i byn. Om det 

idag kan hävdas att Ersnäs mer är en villaförort mellan Luleå och Piteå var den period som är 

huvudfokus för denna undersökning, det vill säga cirka 1940-60, något av en övergångsperiod 

mellan dessa två epoker i Ersnäs historia. För den svenska landsbygden var det i sanning en 

brytningstid inom vilken det bondeförbund vi undersöker närmare nedan förde sin kamp. 

  

  

                                                 
  
106 Nyström, Jan-Olov. s. 66. 
107 ABF Ersnäs. s. 24. 
108 Luleå Kommun. Befolkningen i Luleå. Folkmängd 2006-12-31. Utveckling och förändring. s. 7.  
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5.2 Bondeförbundet i Ersnäs 

Det första bevarade protokollet från Ersnäs avdelning av Bondeförbundet är daterat till den 7 

december 1942, för övrigt samma år som Nederluleå Norra Socialdemokratiska 

Arbetarkommun bildades. Det är uppenbart att den aktuella tidsperioden präglades av 

intensivt organisatoriskt arbete inom bonderörelsen i länet, med en klar tonvikt på grundandet 

av nya lokalavdelningar. Vid detta, första dokumenterade möte framförde nämligen 

ombudsman Sven Olsson: 

  

nödvändigheten av en fastare organisation inom Bondeförbundet i Norrbotten [oläsligt] enär detta ger 

ett stadigare grepp om de medlemmar som finnas inom nämnda avdelning och föreslog valdistriktet 

som lämpligt verksamhetsområde för BF-avdelningen109 

  

Vid detta möte, som förefaller ha varit ett möte där man mätte intresset för att starta upp en 

avdelning i byn, valdes senare även en interrimstyrelse. Denna bestod av Runde Lundström på 

ordförandeposten, L. Öberg som vide ordförande, Ingrid Öhlund som sekreterare, Anders 

Johansson som vice sekreterare och Ingrid Isaksson vid kassörsposten. Vidare tillsatte man 

som ”premenuantsamlare för Landsbygden110 och SLU-Bladet […] Fridolf Pettersson”.111     

  

Under mötet den 29 december samma år diskuterades bl.a. ”tider för årsmötets hållande, samt 

anordningar i form av fastighet, även anskaffandet av talare” något som man hoppades skulle 

kunna ”stimulera intresset bland medlemmarna och även om möjligt stärka avdelningens 

kassa”.112 Vidare behandlade man frågan om medlemsvärvning inom avdelningen. Här 

framhölls enligt protokollet att ”genom personliga besök bästa resultatet skulle uppnås”.113 

  

Den 7 mars var det så dags för avdelningens första ordinarie årsmöte. Rune Lundström som 

varit ordförande för interrimstyrelsen fick fortsatt förtroende. Dessutom diskuterade man 

utöver medlemsvärvning och val av representanter till distriktsmötet samt anordnandet av ”en 

fest den 21 mars, som festkommitté valdes styrelsen jämte ?ordberg med Rune Lundström 

                                                 
109 Protokoll fört vid Ersnäs Bondeförbund avd. möte hållet i godtemplarhuset måndag 7/12 1942. 
110 Bondeförbundets medlemstidning.  
111 Ibid. 
112 Protokoll fört vid Ersnäs Bondeförbund avd. möte hållet i Godtemplarhuset den 29/12 1942. 
113 Här avses uppenbarligen dörrknackning 
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som sammankallande.”114 Därefter avslutade årsmötet av ”ordföranden som tackade de 

närvarande och önskade och hoppades på ytterligare framgång för föreningen.”115 

  

Festen som den nystartade avdelningen ordnat, synbarligt som ett led i strävan att ”stimulera 

intresset bland medlemmarna och […] stärka avdelningens kassa”116 förefaller ha fallit väl 

ut. I protokollet från årsmötet konstateras att det ”avlämnades rapport från kommitterande för 

Bondeförbundets festtillställning i april varvid lämnades utförlig redogörelse för inkomster 

och utgifter”117 som gjorde att ”de närvarande kunde konstatera att festens ekonomiska 

resultat blev mycket bra”.118 

  

Årsmötet beslutade även att förbereda avdelningen för ”Bondeförbundets 

propagandavecka”119 genom att ”rekvirera följande propagandamaterial: 200st broschyrer, 

50st propagandaaffischer, 300st Landsbygdsfolk, 200st flygblad, 100st Bondeförbundets 

grundprogram, 30st Bondeförbundets medlemsblad”.120 Uppenbarligen ingick någon form av 

offentligt möte i denna länsomfattande propagandasatsning då mötet även uppdrog åt 

ordföranden att ta ”entréavgift av de närvarande […] och att rekvirera densamma”.121 

Avdelningen i Ersnäs beslöt även att ”göra framställning till distriktsstämman om införande 

av medlemsbok för partiets medlemmar.”122 

  

I november 1943 hade så bondeförbundet i Ersnäs ännu ett medlemsmöte där det inte minst 

framgår att avdelningen och dess medlemmar engagerade sig i kommunalpolitiken: 

  

[…] avgavs en redogörelse av Sigurd Öhlund om sammanträdet i Gammelstad där BF medl. voro 

samlade till överläggning och nominering av kandidater till de olika nämnderna till det förestående 

kommunalsammanträdet […].123 

  

Information ges också i frågan om tidningsförsäljningen då det ”avgavs rapport från vår 

duktige premenuantvärvare Fridolf Pettersson som meddelade att han fått in ett 20-tal 

                                                 
114 Protokoll fört vid Ersnäs Bondeförbund ordinarie årsmöte hållet i Gamla Skolan den 7/3 1943. 
115 Ibid. 
116 Ibid. 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
119 Ibid. 
120 Ibid. 
121 Ibid. 
122 Ibid. 
123 Protokoll fört vid Ersnäs Bondeförbund avd. möte hållet i Godtemplarhuset 23/11 1943. 
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helårspremenuanter samt några halvårspremenuanter, samt att försäljningen av 

Landsbygdens Jul gått mycket bra.”124 

  

Den 11 mars 1944 är första gången som Ersnäs SLU-förening ger avtryck i avdelningens 

protokoll då: 

  

Ordförande i Ersnäs SLU-avdelning Erik Pettersson gav en orientering över den nya avdelningens 

verksamhet, avdelningen hade redan kommit igång med diskussionsaftnar, värvningsverksamheter 

förbereddes, önskemål att Bondeförbundets kommunalmän och övriga medlemmar, intressera sig för 

ungdomarnas mötesaftnar genom besök, samt i övrigt stödja avdelningens verksamhet, Öberg 

Tackades å BF:s vägnar och gladde sig över SLU-avdelningens framgång.125 

  

Att det började dra ihop sig till valrörelse görs i protokollet tydligt då det ”diskuterades 

förslag till valledare och valkommitté […] mötet beslutade att när så tiden avses lämplig 

kalla till sammanträde, och inbjuda kommunalnämnden att närvara för att diskutera 

valarbetet.”  

  

Ytterligare en intressant fråga som togs upp till behandling vid detta möte var ”bildandet av 

en SLKF126 avdelning”. Detta ”diskuterades livligt genom att en avdelning av 

Husmodersföreningen redan finns på platsen så skulle bildandet av en SLKF avdelning 

kanske verka på, att det goda förhållandet inom Husmodersföreningen skulle äventyras, detta 

framhölls av det kvinnliga inslaget vid mötet.” Det ter sig som frågan var mycket känslig och 

inget beslut togs i frågan utan ”diskussionen fick utgöra svar på frågan”.127 

  

Fridolf Pettersson förefaller ha varit en mycket flitig premenuantvärvare för avdelningen då 

”ett 30-tal helårspremenuanter hade anskaffats.” Det var tydligen ingen lätt sak att ordna 

fram nya premenuanter till partiets tidningar då ”resultatet kan anses som bra om man tar i 

beaktande att de flesta medlemmar håller sig med en ortstidning och utgifterna för hållandet 

av flera tidningar bliva rätt så betungande.”128 

  

                                                 
124 Protokoll fört vid Ersnäs Bondeförbund avd. möte hållet i Godtemplarhuset 23/11 1943. 
125 Protokoll fört vid Ersnäs Bondeförbund avd. möte hållet i Ersnäs Gamla Skola lördag 11/3 1944. 
126 Svenska Landsbygdens Kvinnoförening 
127 Ibid. 
128 Ibid. 
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Den 21 april 1944 framgår det av mötesprotokollet att avdelningen i Ersnäs tydligen växt sig 

så stark att man kan utvidga sin verksamhet så till att stödja nystartandet av andra avdelningar 

i närområdet. Man diskuterade: 

  

frågan om bildandet av BF:s avdelning i Ale därvid Ersnäs skulle medverka, mötet uppdrog åt 

styrelsen att sätta sig i förbindelse med Lindström och Wikström, i och för ordnandet av ett möte, 

lämplig tid, affischering och om möjligt ombudsman Olssons medverkan.129 

  

Parlamentariska framgångar skördades hösten 1944 enligt protokollet från mötet den 15 

november samma år där: 

  

ordförande Rune Lundström föredrog en av ombudsmannen utgiven tabell med resultat från höstens 

val gällande Norrbottens Län, samt även landet i sin helhet, av densamma framgick att BF:s 

röstsiffror för Norrbotten visade en vacker ökning jämfört med 1940-års Riksdagsval med en 

röstövervikt av 2547 röster för valet i höst. Nederluleå visade också det högsta röstetalet av alla 

socknar inom länet med 1184 röster och en röstökning jämfört med 1940 av 441 röster, även denna 

uppgift den högsta inom länet. Att dessa uppgifter visar en ganska kraftig frammarsch är tydligt men 

att det samtidigt finns mycket mer att utvinna ur länet, därest organisationen i form av kraftiga BF 

och SLU-avdelningar växte sig starkare inom ett större område av Norrbottens län är lika tydligt. Att 

ungdomsförbundets verksamhet bidragit till årets goda resultat är ett faktum deras insats i valarbetet 

är värt beröm och ett gynnsamt samarbete skall visa sig i ändå större framgångar i kommande val. 130 

  

I samma protokoll som ovan kan vidare utläsas sådant som tyder på att avdelningen i Ersnäs 

var pådrivande i verksamheten även utanför den egna byn, bl.a. i kretsen då det ”föredrogs 

förslag till stadgar för sockenkretsen vilka av de närvarande diskuterade att sockenkretsen 

skulle som sin första uppgift avse att förena samtliga lokalavdelningar inom kretsen”. Vidare 

ansåg mötet att sockenkretsen för Nederluleå skulle verka för ”ett intimt och fruktbärande 

samarbete mellan lokalavdelningarna för att därmed på bästa sätt tillvarata partiets intressen 

inom kommunen.”131 

  

Vid styrelsens sammanträde den åttonde februari 1945 framgår det att avdelningen upplevt en 

viss medlemstillströmning under det gångna året då ”avdelningen tillförts 15 nya medlemmar” 

och man endast förlorat 4, ”därav 2 med döden”.132 Ur protokollet fört vid avdelningens möte 

                                                 
129 Protokoll fört vid Ersnäs Bondeförbund avd. möte hållet i Godtemplarhuset 21/4 1944. 
130 Protokoll fört vid Ersnäs Bondeförbund avd. möte hållet i Godtemplarhuset 15/11 1944. 
131 Ibid. 
132 Protokoll fört vid sammanträde med Ersnäs Bondeförbund avd. styrelse hållet hos Rune Lundström 8/2 1945.  
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den 13 maj 1945 kan utläsas en rad intressanta uppgifter. Bland annat får vi veta att mötet var 

relativt välbesökt då ”ett 50-tal BF:are och SLU-are voro närvarande”.133 Det framgår även 

att en viktig verksamhet för SLU:s räkning under sommarmånaderna var anordnandet av 

fester varje söndag. Men Bondeförbundet och SLU hade också andra, mer praktiska 

verksamhetsområden då det beslutades att ”plöja upp en del av gräsplanen och sätta 

potatis”.134 Plöjningen och sättningen skulle göras av SLU-are och eventuellt BF:are. 

Utsädespotatisen skulle ”gemensamt medtagas av medlemmarna”135 och efter kaffet 

anordnades ”tävlan i frökännedom”.136 

  

Från ett styrelseprotokoll fört den 16 januari 1946 framgår det aktuella medlemsantalet för 

avdelningen. Vid årets början fanns 69 betalande medlemmar, 4 obetalande och en avliden.137 

Från årsmötesprotokollet fört den 27/1 samma år framgår en intressant uppgift att avdelningen 

upplever vissa svårigheter med att få kvinnor aktiva i verksamheten och man ”uttalade som 

önskan att flera kvinnor vore närvarande vid avd. möten”. Detta beslöt man åtgärda genom 

”att kaffeservering anordnas för att höja trevnaden”.138 

  

5.4 Delanalys av den historiska sammanställningen 

För den tidsperiod som undersökningen omfattar är det tydligt att Bondeförbundet varit en 

stark politisk kraft i Ersnäs med ett relativt stort antal medlemmar. Därtill upplevde man tidvis 

anmärkningsvärt stora medlemsökningar på kort tid. Under 1944 fick avdelningen exempelvis 

inte mindre än 15 nya medlemmar. Att det torde ha funnits en särskilt god jordmån för 

Bondeförbundet i just Ersnäs framgår även av de stora framgångarna vad avser säljandet av 

prenumerationer till partiets olika tidningar då den ansvarige prenumerationsvärvaren under 

1944 samlat in uppåt 30 helårsprenumerationer.  

  

Att vindarna blåste Bondeförbundets väg under dessa år på mer än bara det lokala planet 

framgår i protokoll från 1944 då det vid genomgång av valresultatet för partiets räkning 

konstateras betydande röstökningar jämfört med tidigare val samtidigt som det i analysen 

konstateras att det fortfarande finns mycket utrymme för tillväxt och förbättringar. Istället för 

att slå sig till ro med skördade framgångar söks förbättringar och nya mål sätts upp. Allt detta 

                                                 
133 Protokoll fört vid Ersnäs Bondeförbund och SLU avd. möte på Bygdegården den 13/5 1945. 
134 Ibid. 
135 Ibid. 
136 Ibid. 
137 Protokoll fört vid Ersnäs Bondeförbund avd. styrelsemöte hållet hos Rune Lundström 16/1 1946. 
138 Protokoll fört vid Ersnäs Bondeförbund ordinarie årsmöte hållet i Bygdegården 27/1 1946. 
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är tecken på en hungrig och framåtsträvande organisation vars medlemmar har stora 

målsättningar med sin verksamhet. Att Bondeförbundet under denna tidsperiod fortfarande 

var en relativt ung organisation torde här ha spelat en viss roll. Detta kan naturligtvis också ha 

varit en faktor av betydelse bakom partiets popularitet och snabba medlemsökning i Ersnäs. 

Bondeförbundsavdelningen i Ersnäs bildades som framgår av den historiska genomgången 

1942. Det var dessutom som beskrivits ovan under 1930-talet som Bondeförbundet i 

Norrbotten upplevde sitt verkliga genombrott, då ett stort antal föreningar startades på lokal 

nivå runt om i länet. Så Bondeförbundet som aktiv politisk kraft av betydelse var en relativt 

ny företeelse såväl för länets som Ersnäs del i början av 1940-talet. Att det funnits en relativt 

stor efterfrågan på en bonderörelse i Ersnäs under den här perioden vittnar medlemsantal och 

tillströmningstakten om på ett tydligt sätt. 

  

En anmärkningsvärd uppgift som framgår av den historiska framställningen är att 

Bondeförbundet i Ersnäs under många år hade en aktiv ungdomsrörelse i SLU. Ett intimt 

samarbete upprätthölls mellan Bondeförbundsavdelningen och den lokala SLU-föreningen, 

inte minst garanterat genom att medlemmar från SLU deltog på moderpartiets medlemsmöten, 

övriga aktiviteter och omvänt. SLU och Bondeförbundet i Ersnäs samarbetade också med 

verksamheten i och kring bygdegården där man bland annat sådde potatis och planterade träd. 

Att SLU-föreningen var aktiv och av betydlig nytta för Bondeförbundets räkning, inte minst 

under diverse valrörelser, framgår tydligt i den historiska genomgången då representanter för 

Bondeförbundet flera gånger avtackar SLU-föreningen för sitt aktiva bidrag i olika former av 

verksamhet.  

  

Det kan hela tiden utläsas en långsiktig tanke med arbetet, att stärka organisationen och värva 

fler medlemmar. Detta tyder på att det fanns organisatoriska och politiska ambitioner med i 

det vardagliga arbetet. Det finns en tydlig och till synes väl fungerande ansvarsfördelning 

inom avdelningen med ordförande, sekreterare, ansvarig för kontakten med SLU, ansvarig 

prenumerationsvärvare och så vidare. Ansvarsposter tillsattes sedan inte som ett ändamål i sig 

utan de ansvariga för olika områden redovisade löpande sitt arbete till medlemsmötet. Detta 

framgår tydligt inte minst vad gäller prenumerationsvärvningen. Att den organisatoriska 

medvetenheten var hög inom avdelningen framgår även av det faktum att ekonomin 

behandlas på ett mycket ansvarsfullt sätt. Även om den ekonomiska situationen under den 

tillgängliga tidsperioden på många sätt var dålig, arbetade man aktivt och långsiktigt för att 
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stärka densamma genom ordnandet av fester, åhöraravgift vid valmöten och annat. 

Probleminsikten fanns tydligt där och medvetna åtgärder togs som steg mot en lösning.  
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6. Komparativ analys 

Nedan görs en jämförande analys på de historiska genomgångarna av Socialdemokratiska 

Arbetarpartiet i Bensbyn och Bondeförbundet i Ersnäs.  

  

Det framgår tydligt av respektive historisk genomgång att såväl bondeförbundet i Ersnäs som 

Socialdemokratiska Arbetarpartiet i Bensbyn åtnjutit starkt stöd på respektive ort. Detta 

faktum har till stora delar fungerat som utgångspunkt för undersökningen vars syfte varit att 

besvara vilka faktorer som varit tongivande i denna process. Det är två olika politiska rörelser 

med olika ideologiska och organisatoriska plattformar, verksamma på olika orter som här ska 

jämföras och analyseras. Skillnaderna är många men trots de många olikheterna kan även 

många likheter och beröringspunkter skönjas genom tiden. Det är om dessa skillnader och 

likheter som denna komparativa analys kommer att handla, då skillnader liksom likheter har 

mycket att tillföra den efterkommande analysen. 

  

De första skillnaderna som bör uppmärksammas är de mest uppenbara. I överlag är det ganska 

tydligt då man jämför de historiska genomgångarna att Bondeförbundet i Ersnäs var en 

starkare lokalförening än Socialdemokratiska Arbetarpartiet i Bensbyn trots att byarna var 

ungefär lika stora. Vad detta kan tänkas bero på kommer att behandlas närmare nedan. Men 

faktum kvarstår, Ersnäs BF hade såväl totalt sett fler medlemmar som relativt sett snabbare 

medlemstillströmning i stort sett varje år som ingår i undersökningen. Ersnäs BF: s relativt 

sett starkare ställning jämfört med SAP i Bensbyn tydliggörs ytterligare sett till följande 

faktorer. BF: s tidning sålde bättre i Ersnäs än SAP: s i Bensbyn, med fler prenumeranter och 

bättre lösnummersåtgång. Ersnäs BF hade vad som förefaller ha varit en stark lokalavdelning 

av ungdomsförbundet, SLU. Detta var något som alla tillgängliga källor pekar på att Bensbyn 

saknade,  alltså en aktiv SSU-förening.  

  

Däremot hade Bensbyns SAP en aktiv kvinnoförening, vilket Ersnäs BF aldrig lyckades 

skapa, trots uppenbara ambitioner. Emellertid föreligger en viktig skillnad mellan att ha en 

aktiv ungdomsrörelse och en aktiv kvinnorörelse då ett kvinnoförbund bör tolkas som en form 

av särorganisering av redan aktiva medlemmar på ett annat sätt än en ungdomsrörelse. Med 

detta menas att de kvinnor som kan tänkas ha ingått i kvinnoförbundet mest troligt redan var 

aktiva medlemmar, d.v.s. inte utgjorde en ny medlemsbas. En ungdomsorganisation å andra 

sidan skiljer sig mot en kvinnoorganisation på det sättet att det då handlar om organiseringen 
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av en helt eller i alla fall delvis ny medlemsgrupp som annars med stor sannolikhet inte skulle 

ha varit aktiv över huvud taget till dess att de hade den rätta åldern inne. Av denna anledning 

anser jag att det även i detta fall är uppenbart att Ersnäs BF stod på stadigare organisatorisk 

grund än SAP i Bensbyn.  

  

En annan tydlig skillnad mellan Ersnäs BF och SAP i Bensbyn är att Ersnäs BF på ett mycket 

tydligare och handfast sätt var med och stöttade upp verksamhet i angränsande byar. Detta 

behöver dock inte nödvändigtvis bero på en starkare lokalorganisation, även om jag tror att 

det är en viktig faktor i sammanhanget. Om än hypotetiskt kan det vara värt att fundera över 

huruvida en eventuellt svagare distriktsorganisation för bondeförbundets del skulle kunna ha 

givit utslag i ökat ansvar för lokalgruppernas del för samordnande och stöttande verksamhet 

gentemot närliggande eller icke ännu existerande lokalföreningar. Det faller sig i 

sammanhanget relativt naturligt att inte SAP i Bensbyn på samma sätt som Ersnäs BF tog 

detta ansvar. Detta på grund av att SAP är och var en organisation med mycket tydliga 

organisatoriska strukturer där det hade varit märkligt om en lokalförening tog ett ansvar likt 

det som var fallet för BF i Ersnäs, där det enligt traditionell svensk 

arbetarrörelseorganisationsform hade tillhört distriktsstyrelsens verksamhetsområde och inte 

lokalföreningens. Huruvida skillnaden i agerande mellan Ersnäs BF och SAP i Bensbyn 

gentemot omkringliggande lokalföreningar bottnar i organisationsmodell, svag eller stark 

distriktsorganisation eller helt enkelt olikartade styrkeförhållanden på orten organisationerna 

emellan, kommer vi aldrig att få säker information om.  

  

Som sagt framkommer inte endast olikheter rörelserna emellan i jämförelsen mellan de 

historiska genomgångarna. En uppenbar likhet mellan undersökningsobjekten är att såväl 

Ersnäs BF som Bensbyns SAP var den för orten starkaste politiska folkrörelsen. Båda hade, 

trots vissa mindre skillnader, liknande organisationsmodeller med tydlig ansvarsfördelning 

som liknade traditionell demokratiskt centralistisk maktfördelning. Båda organisationerna 

hade tydliga styrelsestrukturer med en vald ordförande, kassör med flera, som svarade mot 

lokalföreningens medlemmar vid årsmöten och medlemsmöten. Båda organisationer hade 

medlemmar som var aktiva på kommunnivå i KF och förankrade detta arbete bland 

medlemmarna genom regelbunden information.  

  

Båda organisationer var en del av ett distrikt på regional nivå och ett förbund på nationell nivå 

och förhöll sig därmed till såväl regional som nationell politisk problematik parallellt med den 
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lokalt anknutna verksamheten. En skillnad här är att det från källmaterialet på ett tydligare sätt 

framgår att SAP i Bensbyn konsekvent drev frågor med särskild relevans för den egna byn än 

vad som kan utläsas beträffande BF i Ersnäs. Men detta behöver inte nödvändigtvis peka på 

en faktisk trend utan kan lika gärna ha att göra med brister i källmaterialet som varit 

tillgängligt för undersökningen. Båda organisationerna blandade samkvämsinriktad 

verksamhet med renodlad politisk aktivitet. Såväl Ersnäs BF som SAP i Bensbyn var noga 

med att ordna fester, samkväm, danser och annat. Vikten av detta i sammanhanget har redan 

diskuterats ovan.  
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7. Avslutande diskussioner och slutsatser 

Nedan förs en avslutande analysdiskussion och baserat på den historiska genomgången och 

den komparativa analysen dras avslutande slutsatser för undersökningen.  

  

Ovan, i den komparativa analysen har jag slagit fast att det för den aktuella 

undersökningsperioden är tydligt att Ersnäs BF stod relativt sett starkare på sin ort än vad 

SAP gjorde i Bensbyn. Men det räcker för undersökningen inte att stanna vid detta 

konstaterande. Det gäller nu att diskutera mer specifikt vad detta kan tänkas ha berott på 

relaterat till den teoretiska ram som varit normerande för denna undersökning, den 

marxistiska sociologin. Enligt den marxistiska sociologin ska svaren till de för 

undersökningen bärande frågeställningarna sökas i samhällets materiella bas, det vill säga, i 

detta fall i det mänskliga arbetet. På ytan sett var Bensbyn och Ersnäs två byar som såg nästan 

identiska ut.  Båda var små byar på landsbygden på varsin sida av Luleå Stad med 

övervägande agrar bas. Men trots att de på ytan tedde sig mycket snarlika framträder några 

intressanta och kanske avgörande skillnader när man skrapar på ytan.  

  

Den första och kanske viktigaste skillnaden härrör från rent geografiska förutsättningar. Som 

diskuterats ovan tillhörde Svartön i Luleå där järnverket NJA, sedermera SSAB, hade sin 

verksamhet den traditionella gränsdragningen för Bensbyn. Geografiskt sett ligger Bensbyn 

relativt nära Svartön och den tunga industri som där fanns och som till stor del var navet i 

Luleås industriella expansion som fortgick med stor kraft under den för undersökningen 

intressanta tidsperioden. Detta måste ses som en relevant faktor. Ersnäs å andra sidan ligger i 

detta avseende relativt avlägset till gentemot de viktigaste industriella centra som fanns i 

Luleå på 1940-50-talet. Detta bör ses som en intressant variabel i diskussionen om varför den 

socialdemokratiska arbetarrörelsen van en proportionerligt stark jordmån i Bensbyn och inte i 

Ersnäs. Det är troligt att detta berodde på att det helt enkelt inte fanns lika många traditionella 

arbetare i Ersnäs som i Bensbyn. Trots att det förekom att mindre bemedlade ersnäsbor tog 

arbete inne i Luleå var detta inte lika lätt ordnat på grund av de för tiden dåliga 

kommunikationerna139 tillsammans med det relativt långa geografiska avståndet in till Luleå.  

  

För bensbyborna var det fullt möjligt att vid denna tid gå eller cykla in till arbeten i Luleå 

stad. Det rent geografiska läget påverkade sannolikt relationen mellan antalet sysselsatta inom 

                                                 
139 Inte minst den dåliga tillgången till personbilar och kollektivtrafik 
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jordbruk kontra industriarbete i respektive by. Då jordbruket levde kvar i Bensbyn intog den 

där på ett helt annat sätt än i Ersnäs en sekundär ställning då många tidigare 

heltidsjordbrukare övergick till att sköta gården vid sidan om en principiell inkomst från 

arbete inne i Luleå. Denna skillnad byarna emellan beträffande arbetssituation för invånarna 

måste genom den marxistiska sociologins paradigm ses som central för utslaget av vilken 

politisk folkrörelse som fann den godaste jordmånen. Det säger sig självt att en arbetarrörelse 

sprider sig lättare bland industriarbetare än bland bönder då de frågor som en arbetarrörelse 

driver snarare riktar sig mot den första kategorin än den andra. Jordbruket hade en starkare 

ställning i Ersnäs än i Bensbyn och levde kvar längre vilket vi har sett inte minst avspeglas i 

dagsaktuella förhållanden. Därför är det för Ersnäs del lika logiskt att bonderörelsen skulle 

finna en god jordmån i en by där industriarbetet hade en relativt svag ställning och där 

lantbrukarsamhället i mycket stor utsträckning fortfarande levde kvar. Det är i grunden 

materiella intressen som styr politisk tillhörighet för befolkningsgrupper. Den politiska rörelse 

som bäst tillvaratar och bygger sin agitation på de intressen som gruppens relation till 

produktionsprocessen skapar kommer med största sannolikhet också att där växa sig starkast.  

  

Att det kan ha förhållit sig på detta sätt är inte särskilt svårt att föreställa sig.  Dock kan den  

olikartade politiska utvecklingen byarna emellan ha haft även andra orsaker. Det har av den 

historiska genomgången av de två för undersökningen relevanta byarna framgått att det 

förekommit en hel del rikedom i Ersnäs under vissa historiska epoker i form av framförallt 

förmögna hemmansägare och längre tillbaka i tiden birkarlar och lappfogdar. Att det historiskt 

sett förekommit relativt sett förmögnare personer i Ersnäs än vad som varit fallet i Bensbyn är 

en trend som möjligtvis kan utläsas ur det källmaterial som funnits tillgängligt för denna 

undersökning. Men det är inte särdeles troligt att detta skulle ha haft någon större påverkan på 

1900-talets partipolitiska utveckling i bygden.  

  

Den sista av mina tre frågeställningar, huruvida den olikartade politiska utvecklingen i de två 

undersökta byarna hade någon inverkan på respektive bygds utveckling är också den svåraste 

att besvara. Frågeställningen är relevant, men svaret blir med nödvändighet spekulativt. Med 

detta i beaktande är det uppenbart att det inte går att isolera en utveckling i samhället som 

exempelvis politisk från andra relaterade utvecklingar. I samhällen hänger allt ihop och 

väldigt få utvecklingar eller trender är isolerade företeelser. Därför vill jag relatera 

socialdemokratins starka ställning i Bensbyn till det aktiva jordbrukets relativt sett svaga 

ställning i det traditionellt agrara samhället. Jag har därmed konstaterat att den viktigaste 
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orsaken till den olikartade utvecklingen av den ekonomiska basen i respektive by var 

skillnaden i geografisk belägenhet. Detta påverkade i sin tur den politiska utvecklingen. Då 

SAP växt sig starkt i Bensbyn och Bondeförbundet gjort detsamma i Ersnäs trädde en 

växelverkan i kraft där det politiska klimatet och den ekonomiska situationen i byn grep in i, 

drev på och förstärkte varandra.  

  

Med detta menar jag att då SAP etablerat sig som den starkaste politiska kraften i Bensbyn 

föll det sig naturligt att SAP, i egenskap av ett arbetarparti, som på många sätt var en produkt 

av industrialiseringens och moderniseringens tidevarv i Europa, drev frågor som ytterligare 

befäste och förstärkte Bensbyns relativa distansering från den gamla agrara ekonomiska 

basen. Genom aktivitet och medlemskap i en arbetarrörelseorganisation så som SAP skolades 

människor i Bensbyn i arbetsrättsfrågor, om vikten av starka fackföreningar och annat som 

gav dem en förstärkt arbetaridentitet.  

  

Det motsatta var sant i Ersnäs. Där var Bondeförbundet den tongivande politiska kraften och 

till skillnad från SAP, som var en produkt av industrialisering och modernisering, var BF en 

produkt direkt sprungen ur det agrara bondesamhället, precis samma ekonomisk bas som 

Bensbyn under den för uppsatsen aktuella tidsperioden höll på att lämna. De flesta sociala 

aktiviteterna i byn ordnades av BF då man t.ex. höll tävlingar i frökännedom eller gemensamt 

sådde potatis.  Detta förstärkte istället människors identitet som bönder och hjälpte till att  

stötta upp den agrara ekonomiska basen i byn. Med tanke på detta anser jag att det går att 

skönja en intrikat process där den politiska situationen i respektive by i en växelverkan 

återverkar på och förstärker respektive ekonomisk bas.140 

  

Denna process hänger alltså ihop med den delvis olikartade väg som de två byarnas 

utveckling tog sig under undersökningsperioden och fram till idag.. Bensbyns tidiga koppling 

till Luleås industrialisering medförde dels en god jordmån för rekrytering till arbetarrörelsen 

och dels en snabbare distansering till det gamla bondesamhället. Det var på detta sätt som 

Bensbyn och Ersnäs, två byar som fram till 1900-talet var mycket snarlika varandra, kom att 

utvecklas olika. Det är av denna anledning som Ersnäs på många sätt fortfarande är en 

levande jordbruksbygd medan Bensbyn bara har en aktiv heltidsjordbrukare kvar idag.  

                                                 
140 Detta för oss till en av den marxistiska sociologins grundpelare. Då den ekonomiska basen formar den 
ekonomiska överbyggnaden, i detta fall det politiska klimatet, återverkar i sin tur den ekonomiska 
överbyggnaden tillbaka på basen. 
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