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1 Inledning av ämnet 
I detta kapitel introducerar uppsatsens ämne och presenterar syfte och frågeställningar. Även 

uppsatsens teori, metoder, material, tidigare forskning, avgränsning, urval och disposition 

presenteras. Kapitlet avslutas med källkritik men dessförinnan är en presentation av ämnen, 

relaterade till denna uppsats, som kan undersökas, dock ej i denna uppsats. 

 

1.1 Inledning 

 

De flesta har nog hört nidvisan; ”Det finns en plats på jorden där solen aldrig ler, den platsen 

heter Boden, dit vill jag aldrig mer”. Anledningen till denna klagan är värnplikten som många 

gjort i denna stad. Det är cirka hundra år sedan forten och garnisonen kom till Boden och nog 

hade det en verkan på det lilla municipalsamhället. Befolkningen ökade avsevärt. År 1900 

togs beslutet att fästningen skulle byggas och 1902 hade Boden 2488 civila och 12 personer 

som tillhörde det militära. År 1911 hade samhället 3253 civilister och 1353 inom militären.1 

Detta skedde i ett Sverige då inte alla hade rätt att rösta och skillnaderna mellan de olika 

samhällsklasserna var mer framträdande. Militärens närvaro gav arbeten till samhället men 

alla fann inte militärernas närvaro önskvärd; till exempel folk i arbetarrörelsen som såg 

militärväsendet som något negativt, bland annat för att det fanns värnplikt men ej allmän 

rösträtt. I ett brev från 1917 till kommendanten skrev Bodengarnisonens furirer om problem 

med Bodens invånare. 
 

”Otack, förakt och hat skörda vi för vårt arbete i statens tjänst… Ingenstädes kunna vi gå fullkomligt ofredade, 

utan behandlas som samhällets parias. Härigenom skapas ett olidlighetstillstånd, som blir allt värre för var dag.”2 

 

Vilka var det bland de civila som fann militärernas närvaro positivt och vilka fann dem som 

ett negativt inslag? Vad var orsakerna bakom deras attityder? Det är detta som kommer att 

undersökas i detta arbete. På grund av att människors attityder ofta har samband med den 

värld som de lever i; kommer även samhället att presenteras. 

 

De olika verksamheter som fanns till buds för fritiden ska även ha upplevt ett lyft i och med 

alla de värnpliktiga som kom till Boden och dessa aktiviteter ska även ha hjälpt till att 

förbättra relationerna mellan civilister och militärer. Genom militärens ankomst gavs 

                                                 
1 Forslund, 19??, s 9 
2 Nyström, Skeppstedt, 1990, s 505 
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förutsättningar för caféer, teater och idrottsföreningar. De som var verksamma inom dessa 

områden lär även de ägt vissa attityder. Därför kommer även omdaningen av olika 

fritidsaktiviteter att undersökas för att se vad för skillnader som skedde på dessa områden och 

hur de som var involverade i dessa verksamheter såg på militärerna. 

  

Anledningen till att jag skriver om detta är för att jag har ett intresse av städers utveckling och 

säregenskaper genom tiderna. Att det blev Boden beror främst på den enkla anledningen att 

det är staden jag föddes i. Dessutom beror det också på att staden har en lite annorlunda 

historisk framväxt i och med garnisonen och forten, som väckt mitt intresse. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att utreda hur attityden mot militären var bland civilister ur olika 

intressesfärer under 1900-talets första decennier i Boden. De frågor som ställs i och med det 

är: 

 

• Hur var de olika civila intressegruppernas attityder mot militären i Boden?3  

• Hur påverkades fritidsverksamheter av militären? Det vill säga nöjesutbudet och 

föreningslivet. Vad kände människorna i dessa verksamheter för militären? 

 

1.3 Teori 

 

Teorin i detta arbete är att relationerna mellan civilister och militärer påverkades av hur de 

gynnades av varandra. Teorin är baserad på händelserna i det så kallade Robbers Cave-

experimentet. 

 

År 1952 utfördes Robbers Cave experimentet i en nationalpark i Oklahoma, som handlade om 

att undersöka gruppbeteenden. Experimentet gick till så att 22 vita protestantiska pojkar 

delades upp i två grupper under ett sommarläger och fick sedan tävla mot varandra.4 

Grupperna hölls isär från början och de utförde aktiviteter som att simma, skattjakt och spela 

baseball. Under denna fas bildades gruppen. De två grupperna hade varit omedvetna om den 

andra gruppens existens de första dagarna. När den andra gruppen upptäcktes skapades en 

                                                 
3 Med intressegrupper menas till exempel arbetare, bagare och handlande. 
4 Levander, 2005, 203 
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starkare känsla av ”vi” och ”vårt” kontrasterande med inkräktare och utbölingar.5 De tävlade 

sedan mot varandra i konkurrerande och ömsesidigt frustrerande situationer, vilket resulterade 

i negativa attityder mot den andra gruppen6 och starkare tillhörighet till den egna gruppen. 

Efter ett nederlag i dragkamp vandaliserades den vinnande gruppens stuga av den andra 

gruppen och den vinnande gruppen vandaliserade då den andra gruppens stuga som hämnd. 

Efter detta var pojkarna nära att allvarligt misshandla varandra. Forskarna som ledde 

experimentet försökte sedan ena grupperna, först genom att låta grupperna mötas i en 

konkurrensfri miljö men det fungerade inte. Då arrangerades situationer där grupperna var 

tvungna att samarbeta för att nå gemensamma mål. Detta fungerade och pojkarna från de olika 

grupperna kunde umgås tillmötesgående med varandra.7 

 

1.4 Metod och material 

 

Den metod som främst kommer att användas i detta arbete är hypotetisk-deduktiv kvalitativ 

metod. Med det menas att man ”utifrån allmänna teorier eller hypoteser ställer upp mera 

preciserade hypoteser och från dem logiskt avleder (deducerar) satser som testas mot 

observationer eller som används för att förklara observationerna”. En hypotes är detsamma 

som ett antagande, en sats man inte vet är sann men finner värd att prova.8 En kvalitativ studie 

är lämpligast för denna uppsats då tolkningar av materialet behövs för att få fram bilder av de 

olika attityderna. Dock kommer även kvantitativ och framförallt komparativ metod att 

användas. Den senare är viktig av den anledningen att för att få en bild av olika de olika  

 

Materialet består av litteratur angående Bodens historia och lokaltidningar från den aktuella 

perioden. Internet har använts i mindre omfattning. 

 

1.5 Tidigare forskning 

 

Den forskning som tidigare gjorts om detta ämne är gjord av Kungl. Bodens 

Artilleriregemente. Historiekommittén. Boden: Fästningen, garnisonen, samhället. Som har 

varit till stor hjälp för detta arbete. Huvudredaktörerna för boken är Bror Oskar Nyström och 

Sven Skeppstedt. Denna boks fokus ligger på fästnings och garnisonens betydelse för Bodens 
                                                 
5 http://psychclassics.yorku.ca/Sherif/chap4.htm 
6 http://psychclassics.yorku.ca/Sherif/chap6.htm 
7 Levander, 2005, 203f 
8 Dahlgren, Stellan, 1996, s 181 

http://psychclassics.yorku.ca/Sherif/chap4.htm
http://psychclassics.yorku.ca/Sherif/chap6.htm
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miljö, kultur och ekonomiska liv.9 Behandlingen av samhället i boken består delvis av hur 

samhällets ekonomi förändrades i och med garnisonen och fästningens ankomst. Sedan finns 

ett kapitel Militären och bygden av Agneta Guillemont om hur Bodens befolkning såg på 

beslutet att en fästning skulle komma och hur relationerna mellan de civila och militären 

utvecklades. 

 

En annan bok om Bodens historia är Bodens kommun. Från forntid till nutid. Denna gjordes i 

samband med den jubileumsfond, som inrättades i och med stadens 50-års jubileum och 

utfördes under ledning av historiekommittén. 

 

Friluftsrörelsens betydelse för att utveckla relationerna mellan civila och militärer nämns men 

hur det var i dessa föreningar tas inte upp. Detsamma gäller nöjeslivet. 

Det har gjorts forskning på hur attityder mot militärer utvecklats i Boden i boken Boden: 

Fästningen. Garnisonen. Samhället av Agneta Guillemot. Där är det främst den politiska 

aspekten som undersöktes, bland annat den antimilitära propagandan och militärernas 

angagemang i politiken. Mycket av detta sett ur de militäras synvinkel. Andra intressegrupper 

som handelsmän och hantverkare tas upp ur ett ekonomiskt perspektiv av Jörgen Björkelund 

men deras attityder mot militären undersöks däremot inte. 

 

1.6 Avgränsning och urval 

 

Uppsatsen kommer inte att behandla hela Bodens kommun utan bara själva samhället Boden. 

Kronologiskt kommer arbetet främst koncentreras på Boden mellan 1890-talet till 1940-talet. 

Det civila och militära klimatet kommer att undersökas mellan 1900-talet och 1940. Att det 

blev 1940 beror på andra världskrigets utbrott 1939. Att det blev ett år extra, det vill säga 

1940 istället för 1939, är för att få ett större utbud av tidningar från denna tid. Fokus kommer 

att ligga på det civila och deras syn på militären. Med civila menas de som inte har anställning 

i det militära. 

 

I frågan om föreningslivet kommer idrottsföreningarna att behandlas då dessa har en tydligare 

koppling till militärlivet än nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen, på grund av den fysiska 

träning militärlivet kräver. 

                                                 
9 Nyström, Skeppstedt, 1990, s 7 
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För att ge en bättre översikt av samhället i övrigt kommer Bodens utveckling att behandlas. 

Därav avgränsningen från 1890, för att få en bättre bild av samhället före militären. Bodens 

historia kommer också att presenteras från 1500-talet, för en historisk översikt. 

 

Forten och garnisonens utveckling kommer att tas upp. Deras tillkomst och utveckling 

kommer att presenteras, deras göranden, som till exempel militärövningar, kommer inte att 

behandlas.  

 

1.7 Disposition 

 

För att få en överblick över Bodens historia kommer först en presentation av hur det var i 

Boden under 1500-talet. Sedan kommer kyrkan och järnvägens ankomst till Boden att 

presenteras då dessa, i synnerhet den sistnämnda, var viktiga faktorer för Bodens utveckling. 

Naturligtvis kommer då även anledningarna till att fästningen och garnisonen tillkom att 

presenteras. 

 

Boden under 1900- till 1940-talet kommer sedan att framställas. De ämnen som tas upp under 

den rubriken är utvecklingen av invånarantalet, kampen om att få stadsrättigheter och 

byggandet av fästningen. 

 

Sedan kommer själva huvuddelen av uppsatsen. Där behandlas olika civila gruppers 

samarbete och agitationer mot militärerna. Efter det behandlas olika fritidsverksamheter i 

Boden med avsikt att se hur de påverkades av militären. 

 

1.8 Fortsatt forskning 

 

Annan forskning som skulle kunna göras på detta område är en jämförelse av det civila 

bemötandet från olika garnisonsstäder då militären kom. Eller hur människorna i de 

kringliggande byarna runt Boden, det vill säga på landsbygden; såg på militären. Sporterna i 

Boden och militären skulle troligtvis kunna ägnas en egen uppsats. En föreningsgren med 

stark koppling till militären är orkesterföreningar, dessas utveckling skulle kunna undersökas. 
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1.9 Källkritik 

 

De tre skrivna källor som använts mest är Bodens kommun. Från forntid till nutid och Boden: 

Fästningen. Garnisonen. Samhället skrivna av historiekommittéer och därför finner jag dem 

relativt trovärdiga. Boden: Fästningen. Garnisonen. Samhället gjord av Kungl Bodens 

artilleriregementes historiekommitté men många av författarna kommer ifrån olika 

institutioner vid Umeå universitet.10 

 

Boken Fästningsstad i liv och utveckling som är den tredje tryckta källan som använts mer 

flitigt i detta arbete, är skriven av Björn Forslund. Han föddes 1921 och växte alltså upp under 

större delen av den period som detta arbete behandlar. Forslund verkar positivt fäst vid Boden 

och är vänligt inställd till militären.11 Han har skrivit ett mindre antal skrifter om Boden som 

till exempel Udda människor och händelser i orostiders slagskugga. Ett problem uppstår 

dock gällande när hans skrifter trycktes, vilket är otydligt. 

 

Vad gäller omfattningen av den försvarsfientliga propagandan som tas upp ur Boden: 

Fästningen. Garnisonen. Samhället är dock de flesta av källorna präglade av partsinlagor och 

ensidiga.12 Detta gäller även majoriteten av de tidningsartiklar som funnits angående detta 

ämne. Norrbottens Kuriren som använts till detta arbete är en högersinnad tidning och 

Norrländska Socialdemokraten är vänstersinnad. Tidningen Boden var konservativt inriktad 

och deras artiklar om det utrikespolitiska läget verkar inte alltid ha någon säker källa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
10 Nyström, Skeppstedt, 1990, s 613 
11 Forslund, 19??, s 9ff 
12 Nyström, Skeppstedt, 1990, s 595 
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2 Bodens historia från 1500-talet 
I detta kapitel presenteras Bodens framväxt från 1500-talet. Däribland viktiga faktorer som 

bidragit delningen av Luleå socken och järnvägens ankomst, den senare var av större 

betydelse. Kapitlet avslutas med en längre redogörelse om varför fästningen i Boden byggdes. 

 

2.1 En liten by i Norrland 

Under 1500-talet var Boden en liten by, till och med i jämförelse med de byar som nu tillhör 

Bodens kommun. Invånarantalet i byn 1559 låg enligt det årets räkenskapslängd på 45 

personer. Vad gäller försörjning var jakt och fiske de viktigaste näringsgrenarna. Jordbruk 

bedrevs i liten omfattning men skulle komma att öka i betydelse i och med den pågående 

uppodlingen. I akter som gjordes av lantmäteriet på 1640-talet kan man avläsa att 

befolkningen ökat i Boden.13 

Under 1700 - talet började diskussionen bland myndigheter och allmoge om en delning av 

Luleå socken. Anledningen till detta var att socknen var för stor geografiskt.14 Nuvarande 

Bodens kommun tillhörde då Luleå socken. En delning skedde och det nya pastoratet kom att 

kallas Överluleå. År 1826 bestämdes att kyrkan skulle byggas i Boden.15 Med anledning av att 

den låg i centrum av de produktivaste och mest befolkade byarna i det nya pastoratet.16 Den 

nya kyrkan invigdes den 17 juli 1831.17 

2.2 Järnvägen 

 

En händelse som var av stor betydelse för Bodens utveckling var järnvägens ankomst. Det 

hade åstadkommits tekniska framsteg inom gruvnäringen. Thomas-Gilchristprocessen gjorde 

det möjligt att skapa ett bra stål av fosforhaltig malm och då uppstod ett intresse för den 

lappländska malmen. Innan exploateringen av malmen kunde ske behövdes transportfrågan 

lösas.18 1882 beviljade regeringen en ansökan om en järnväg från Riksgränsen till Luleå via 

Gällivare. Ett företag från England skulle göra anläggningen. Bolaget hade fått namnet The 

Swedish and Norwegian Railway Company Ltd. Innan de hade börjat bygga järnvägen hade 

                                                 
13 Bergmark, 1980, s 117f 
14 Ibid, s 85 
15 Ibid, s 112f 
16 Dyrssen, 1943, s 44 
17 Bergmark, 1980, s 115 
18 Nyström, Skeppstedt, 1990, s 26 



 9

de nämligen kommit överens med Norge om att också bygga den norska bandelen.19 År 1886 

nådde rälsen Boden20 och det första tåget med malm från Gällivare ankom till Luleå den 12 

Mars 1888.21 Bolaget fick dock ekonomiska svårigheter och var tvungna att begära sig i 

likvidation, innan banan var helt färdigbyggt. Staten inlöste då banan 1891. Utvecklingen i 

Boden gynnades även då norra stambanans ankom.22 Invigningen av stambanan skedde i 

Boden den 2 augusti 1894 där Oskar II närvarade.23 Värt att nämna är även att samtidigt som 

järnvägsbyggandet skedde gjordes även nya landsvägar och de äldre vägarna förbättrades.24 

 

I och med att järnvägen kom till Boden så blev byn ett stationssamhälle och med den ökade 

tillväxten började det framgå att reglering av bostadsbyggandet, vägnät, brandsäkerhet, 

renhållning och vattenförsörjning behövdes för att kontrollera utvecklingen. Efter att 

kommunalfullmäktige beskrivit situationen, meddelade Kungen att Boden skulle bli ett 

municipalsamhälle.25 

 

2.3 Varför fästningen kom till Boden 

 

Då norrland blev alltmer betydande för Sveriges ekonomi och kommunikationerna förbättrats 

med järnvägarna inklusive de förbättrade landsvägarna, telegrafens och telefonens tillkomst; 

började diskussionen på allvar om ett försvar i norr. 1885 kom den första riksdagsmotionen 

angående en fästning i Norrland av en lantmätare från Luleå, som ansåg att det ryska 

järnvägsbyggandet i norra Finland var farligt ur försvarssynpunkt. Banan till Uleåborg som 

var 15 mil från gränsen till Sverige antogs bli klar inom tre år och dessutom hade det beslutats 

i Luleå att farleden för båttrafik skulle förbättras. Vilket skulle göra det lättare för ryska 

styrkor att ta sig till Stambanan och via den söderut eller till Norges isfria hamnar. 

Riksdagsmotionen avslogs dock av båda kamrarna.26 

 

Under de sista decennierna av 1800-talet började svenska folket intressera sig alltmer för 

försvarsfrågor och riksdagens beslut bevakades av de försvarsintresserade. Likaså bevakades 

järnvägsbyggandet i Finland då det misstänktes vara förberedelser för en rysk invasion av 
                                                 
19 Bergmark, 1980, s 483 
20 Dyrssen, 1943, s259 
21 Bergmark, 1980, s 483f 
22 Ibid, s 522 
23 Dyrssen, 1943, s254f 
24 Bergmark, 1980, s 517 
25 Ibid, s 170f 
26 Ibid, s 516f 
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Norrland. I pressen fanns många försvarspolitiska artiklar. Det bör nämnas att pressen var 

särskilt aktiv på detta område. Både militära och civila författare skrev om vad som skulle 

hända om landets försvar negligerades.27 

 

År 1892 förstärktes förbanden i Norrland. Ett försvar i norr blev alltså mer aktuellt.28 Samma 

år påbörjades utredningar av terrängen omkring älvarna Torne-, Kalix-, Lule-, Pite-, Skellefte-

, Vindel- och Umeälv. Även vattendragen undersöktes, angående hur de skulle ha möjlighet 

att tjäna som naturliga hinder. Tankarna om var den skulle ligga, var att huvudförsvarslinjen 

borde vara nära gränsen men inte för nära då det ökade risken för överrumpling och endast 

mindre terrängområden skulle tappas om den förlades lite längre in i landet. Dessutom skulle 

förbindelselinjerna bakåt bli långa om den låg för nära gränsen. Förslaget om att fästningen 

borde ligga vid Torneälven uteslöts relativt snabbt, bland annat för att älven inte var något 

hinder. Till slut stod valet mellan Kalix och Luleå älvdalar. Kalix hade dock de nackdelarna 

att en fästning där skulle vara för nära gränsen och Kalixälven ansågs inte vara ett tillräckligt 

hinder. Boden ansågs vara en för viktig kommunikationsknut för att lämnas oförsvarad. Om 

det varit så att en fästning byggts i Kalix, skulle Boden likväl ha givits något slag av 

befästningsanläggningar. Generalstaben och Fortifikationen hade även fältövningar i 

områdena kring Luleå, Kalix och Torneå under den senare delen av 1800-talet, för att på plats 

undersöka var en fästning skulle kunna uppföras.29 Det var dock ännu inte klart om fästningen 

skulle byggas.30 De som argumenterade mot fästningen gjorde det främst på grund av den 

höga kostnaden som skulle fordras. 31 

 

År 1897 tillsattes en parlamentarisk kommitté, känd som ”1897 års befästningskommitté”32 

för att lösa fästningsfrågan. Kommittén åkte till Norrbotten och området kring Boden 

studerades noggrant. I juli 1898 lämnade de in sitt utlåtande.33 År 1900 antog slutligen 

riksdagen förslaget som befästningskommittén hade gett.34 

 

 

                                                 
27 Bergmark, 1980, s 518 
28 Nyström, Skeppstedt, 1990 s62 
29 Bergmark, 1980, s 522f 
30 Nyström, Skeppstedt, 1990, s 51 
31 Ibid, s 70 
32 Ibid, 1990, s 67 
33 Bergmark, 1980, s 526f 
34 Ibid, s 528 
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3 Boden mellan 1900- och 1940-talet 
Detta kapitel presenteras militärens ankomst till Boden och en beskrivning av införandet av 

den allmänna värnplikten. Bodens stadsbildning tas upp och likaså de reaktioner som kom då 

militären ville utelämnas från stadsbildningen. Läget i Boden under de två världskrigen 

presenteras kort. 

 

3.1 Fästningen och garnisonen kommer till Boden 

 

I Boden togs riksdagens beslut angående byggande av fästning 1900 emot med glädje av 

municipalstämman. Tack vare beslutet om fästningen skulle det komma militära förband med 

fast anställda militärer och deras familjer. Dessutom skulle fästningsbyggandet pågå i flera år 

och personalstyrkan vid järnvägsstationen utökades. Utvecklingen gjorde att statsbildning 

började diskuteras.35  

 

Byggandet av forten startade år 190136 och var ”i stort sett färdigbyggd enligt gällande 

fredsplaner” då första världskriget bröt ut.37 

 

Samma år fattade riksdagen beslutet om att upprätta en garnison i Boden för försvaret av 

fästningen. Garnisonen skulle bestå av Kungl. Norrbottens regemente I 19, samt Kungl. 

Boden – Karlsborg artilleriregemente A 8. Kungl. Bodens ingenjörskår Ing 4 senare kallad 

Ing 3, skulle uppsättas38 och byggandet av dem påbörjades 1902.39 Den första enheten som 

kom till Boden var Ing 4 år 1904. Sedan ankom A 8 år 1906 och I 19 år 1907.40 

 

År 1901 avskaffades den indelta armen och i dess ställe kom den allmänna värnplikten. Som 

innebar att män som var 21 år gamla skulle utbildas i 150 dagar – inklusive tre 

repetitionsövningar - vilket var en förlängning av utbildningstiden.41 

 

 

 
                                                 
35 Bergmark, 1980, s 171f 
36 Nyström, Skeppstedt, 1990, s 327 
37 Ibid, s 382 
38 Bergmark, 1980, s 541 
39 Dyrssen, 1943, s 221 
40 Nyström, Skeppstedt, 1990, s 230 
41 http://www.ts.skane.se/fakta/national-och-studentbevaring 

http://www.ts.skane.se/fakta/national-och-studentbevaring
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3.2 Världskrigens tid 

 

I boken Bodens kommun från forntid till nutid kan man läsa en kort tabell som behandlar 

befolkningen i den civila delen och garnisonen. År 1902 var antalet civila 2 488 medan 

garnisonen bidrog med bara 12 personer. År 1906 fanns 3 099 civila och 44 från garnisonen. 

År 1911 kan man däremot se att en ökning skett i garnisonen då siffrorna där uppmätte 1 309. 

De civila siffrorna låg då på 3 253. Sammanlagt var befolkningen i Boden 4 563 stycken. 

Samhället började nu få en mer stadsliknande form och frågan om stadsbildning blev alltmer 

angelägen.42 

 

År 1910 hände dock något som de styrande i municipet inte hade räknat med. Kommendanten 

Lars Tingsten skickade detta år en begäran till kungen att garnisonen skulle lämna 

municipalsamhället eller utelämnas från den eventuella stadsbildningen. Argumentet Tingsten 

hade för utbrytningen var att han ansåg att den militära och den civila delen var två separata 

territorier. Municipalstämman hade räknat med inkomsterna från garnisonen om den 

eventuella stadsbildningen skedde men deras reaktion på denna nyhet är okänd. I december 

1911 skickade Tingsten ett nytt brev till kungen där han begärde att garnisonen skulle få bli 

en egen kommun.43 I Norrbottens Kuriren kunde man den 5 december läsa en insändare med 

rubriken I Bodens stadsfråga som gick ut till chefen för lantförsvarsdepartementet. Insändaren 

var undertecknad K. E. Wallin med flera och var en protest mot garnisonens utbrytning. De 

menade att det skulle vara högst orättvist att militären, som redan hade ett antal privilegier, 

också skulle slippa betala skatt. De kallade det att ”söka fördelar på andra folkklassers 

bekostnad” och att förtroendet mellan civilister och militärer skulle minska, vilket skulle vara 

farligt i en krissituation. Insändaren skrev även att ansökan om skilsmässa från Boden har 

vållat att samhällets stora livsfråga ej fått sin lösning och att ”Våra gemensamma 

utvecklingsmöjligheter äro ingalunda små, söndrade betyda vi ingenting för varandra”.44 

 

Under första världskriget var ekonomin i Sverige dålig. Priserna på kapitalvaror, maskiner 

och byggnadsmaterial hade ökat under de första åren av första världskriget. I slutet av 1916 

och år 1917 begränsades även export- och importmöjligheterna då Tyskland proklamerat 

ubåtskrig. Till på köpet hade skördarna slagit fel 1916. Det hela resulterade i att Sverige fick 

                                                 
42 Bergmark, 1980, s 178f 
43 Nyström, Skeppstedt, s 563 
44 Norrbottens Kuriren 1911, 12, 05 
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en livsmedelskris 1917 – 1918.45 En insändare från Boden skrev i Norrbottens Kuriren år 

1916 att det klagades över de dyra tiderna.46 I och med andra världskrigets utbrott skedde för 

övrigt mobilisering av soldater och krigsrustning i Boden.47 En Sven-Erik Allstrin som deltog 

i mobiliseringen vittnade om att det var fullt med folk som tog tåget söderut och sa att det 

liknade en stad i flykt.48 

 

Den 13 december 1918 meddelade Kungen att Boden skulle få stadsrättigheter som skulle 

träda i kraft från och med den 1 januari 1919.49 

 

Vad gäller det första stadsfullmäktigevalet år 1919 var 14 av de 30 som utsågs militärer. I det 

första valet efter det demokratiska genombrottet valdes 9 militärer av 30. En så hög 

representation av militärer som det första stadsfullmäktigevalet gett nåddes inte igen men 

militärer fanns alltid i stadsfullmäktige under perioden 1919 – 1940.50 Den första ordföranden 

i staden var överstelöjtnant A Norinder som 1921 efterträddes av major Th Alsterlund.51 

 

Vad gällde rekrytering år 1939; kom en rapport som beskrevs i Norrbottens Kuriren. Denna 

visade att rekryteringen gick bäst i Norrbottens län med siffrorna 0.72 per tusental. På andra 

plats låg Jämtlands län med 0.62 per tusental. Rapporten kom för övrigt innan andra 

världskriget startade.52 En skribent i Norrbottens Kuriren skrev i en artikel som publicerades 

en månad innan föregående artikel, att han ansåg att det skulle bli svårare att hålla sig utanför 

det nya kriget som verkade torna upp sig, än första världskriget.53 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Wallström, 1988, s 9, 85 
46 Norrbottens Kuriren, 1916, 02, 11 
47 Nyström, Skeppstedt, 1990, s 175 
48 Björhammar, intervju med Sven-Erik Allstrin 
49 Bergmark, 1980, s 187f 
50 Nyström, Skeppstedt, 1990, s 580f 
51 Forslund, 19??, s 7 
52 Norrbottens Kuriren, 1939, 02, 25, s 6 
53 Norrbottens Kuriren, 1939, 01, 10, s 2 
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4 Olika intressegrupper och militären 
I detta kapitel behandlas intressegruppers attityder mot militären. De grupper som behandlas 

är arbetarrörelsen, handelsmännen och hantverkarna. Även attityderna i den kortlivade 

lokaltidningen som Boden hade i början av seklet presenteras för en större överblick. 

Dessutom presenteras en antimilitant insändare ifrån NSD. 

 

4.1 Tidningen Boden och militären 

 

Tidningen Boden var den lokala tidningen i municipalsamhället och utgavs mellan 1889 till 

1905. Den politiska ställningen i tidningen var fosterlandsvänlig och konservativ.54 Den 

målgrupp de riktade sig till var troligtvis småhandlare och fastighetsägare.55 

 

Då beslutet om att fästningen skulle byggas kom, var Tidningen Bodens reaktion positiv. ”En 

glädjedag för allt Sveriges land” ljöd rubriken och de rapporterade att alla flaggor i samhället 

Boden hade hissats för att fira beslutet om fästningen. De förhoppningar tidningen hade i och 

med fästningen, var att en väldig byggnadsverksamhet skulle komma igång, att Boden med 

tiden skulle bli ”en trygg, rik storstad” och att länets utveckling skulle påverkas positivt.56 

Andra tidningar i norr- och västerbotten var även de positivt inställda, även de som var 

vänsterinriktade. Andra tidningar söderut som Aftonbladet och Socialdemokraten var negativa 

och tyckte att beslutet om fästningen hade tillkommit på lösa grunder.57 

 

Tidningen Bodens tankar om fästningsbygget kom även upp i en ledare 1902. De ansåg att då 

landet inte bara försvaras av fästningar och vapen, utan även av män; var det tidningens plikt 

att se efter de arbeten som skulle ge bröd åt dessa män och som skulle skapa nya hem och 

familjer, som i sin tur skulle ge staten och orten bärkraft att upprätthålla försvarsförmågan, 

den nationella självständigheten och friheten uppe i nordens gränsbygder.58 

 

Rädslan för Ryssland som tidigare nämnts fanns även i tidningen. Uppgifter om att det 

planerades ett befästningsbygge i Torneå av Ryssland 1902 gjorde dem oroliga och de 

                                                 
54 Nyström, Skeppstedt, 1990, s 551f 
55 Ibid, s 557 
56 Ibid, s 552f 
57 Ibid, s 557 
58 Tidningen Boden, 1902, 01, 23 
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uppmanade att stambanan skulle byggas till Morjärv i försvars syfte. Rubriken till artikeln var 

för övrigt ”Bodenfästningen kommer ej en dag för tidigt”.59 

 

4.2 Arbetarrörelsen och militären i Boden 

 

Det första fackliga och politiska organisationsförsöket i Boden gjordes 1897 av murare. Det 

dröjde fyra år tills den första arbetarföreningen infann sig med snickaren Isak Anton 

Jakobsson, även kallad ”Latin-Jakob”, i fronten. Föreningen hette 1901 Bodens 

arbetareförening men blev 1902 Bodens arbetare kommun. Majoriteten av medlemmarna var 

från Grov- och stenarbetares fackförening vilket bestod av fästningsarbetare. Även 

järnvägsarbetarna gick med i föreningen och dessa hade erfarenheter i organisationsarbete.60 

Tidningen Boden hade runt denna tid antisocialistiska artiklar med rubriker som till exempel 

”Huru socialisterna utsuga arbetare”.61 I en artikel skrev de att arbetarna hade knappa 

inkomster och menade att deras dåliga ekonomi bidrog till det missnöje som fanns bland dem. 

Artikelförfattaren menade dock inte att deras löner borde höjas utan att arbetarfruarna inte 

använde pengarna på det mest ändamålsenliga sättet och att ett skolkök skulle förbättra 

situationen.62 Arbetarna beslutade för övrigt en bojkott av tidningen samma år.63  

 

Det som diskuterades ivrigast i arbetarkommunen var rösträttsfrågan och försvarsfrågan.64 År 

1901 diskuterades det mycket i arbetarkommunen om att det inte var rätt att utvidga 

värnplikten utan att utvidga de medborgerliga rättigheterna. Dessutom tyckte de att 

miljonbeloppen som gick till krigsmakten kunde användas för bättre ändamål, som till 

exempel skogsvård.65 Vid första maj demonstrationen 1908 beslagtogs en fana som kallade 

militärväsendet landsruinerade och barbariskt.66 En annan anledning till de antimilitanta 

stämningar som fanns var att militärer brukade användas på liknande sätt som polisstyrkor vid 

sociala konflikter. År 1908 föreslogs ett protestmöte mot handlingssättet att använda militär 

vid arbetskonflikter vilket det året hade hänt i Sandå och Härnösand. Nio år senare ingrep 

Bodens militär på Seskarö.67 Fast arbetarna var som nämnt främst fokuserade på rösträtten. I 

                                                 
59 Tidningen Boden, 1902, 01, 23 
60 Bergmark, 1980, s 823f 
61 Tidningen Boden, 1902, 02, 13 
62 Tidningen Boden, 1902, 03, 27 
63 Tidningen Boden, 1902, 05, 22 
64 Bergmark, 1980, s 827 
65 Nyström, Skeppstedt, 1990, s 553 
66 Ibid, s 570 
67 Ibid, s 569 
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ett telegram som skickades till Hjalmar Branting från arbetarna stod: ”Bodens 

socialdemokratiska arbetarekommun, samlad till möte om härordningsfrågan, vill uttala att 

intet slutligt avgörande för närvarande göres. Vi kräver först utsträckta medborgarrättigheter 

och främst allmän rösträtt.”68  

 

År 1902 utbröt den så kallade politiska storstrejken i Sverige som varade i tre dagar. Boden 

blev strejkens centrum i Övre Norrland. 500 arbetare slutade arbeta i Boden varav alla var 

anställda vid Bodens fästning. Strejken var dock allmänt riktad mot regeringen och riksdagen 

och inte mot arbetsgivarna. Fästningsarbetarna passade dock på att kräva bättre lön- och 

levnadsvillkor. År 1903 strejkade 28 grovarbetare och 1906 strejkade 35 träarbetare. Båda 

grupperna jobbade med fästningsbygget.69 

 

De anti-militära stämningar som fanns kulminerade under 1910-talet. År 1917 fick 

kommendanten ett brev från Bodengarnisonens furirer där de berättade att Bodens invånare 

trakasserade dem var än de var och även på natten, att de behandlades som samhällets parias 

och att till och med våld hade förekommit. Det som furirerna ansåg var roten till detta 

problem var den antimilitära propagandan som förekom.70 Främst utsatta av militärerna var 

underbefälen som riskerade att anfallas av ”ligapojkar och ungsocialister” om de inte tog en 

omväg hem sent på natten. Anledningen till denna situation var att socialistiska 

ungdomsförbundet hade på sin agenda att försöka införa värnpliktsvägran och att få unga 

arbetare att inte ta fast anställning. Underbefälen rekryterades i relativt stor skala från 

arbetarklassen.71 Värmlands Allehanda skrev i en artikel mot antimilitarismen att dessa 

personer hade blivit förrädare i antimilitaristernas ögon då de tagit värvning”.72 Den 

vänsterorienterade tidningen Norrskensflamman menade dock att rapporterna om dessa 

överfall var mycket överdrivna.73 Nämnvärt är dock att 6000 kronor anvisades för förstärkt 

polisbevakning i Boden 1916.74 Exempel på den antimilitära propaganda som fanns kan läsas 

via ett flygblad som trycktes år 1905 i Helsingborg av svenska socialistiska 

ungdomsförbundet som gick ut till ”Kamrater och arbetare i militärtröjan”.75 
 

                                                 
68 Bergmark, 1980, s 827 
69 Nyström, Skeppstedt, 1990, s 350f 
70 Ibid, s 505 
71 Ibid, s 572 
72 Norrbottens Kuriren, 1915, 12, 22 
73 Nyström, Skeppstedt, 1990, s 576 
74 Norrbottens Kuriren, 1916, 01, 10 
75 Nyström, Skeppstedt, 1990, s 573 
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”Vi vilja i detta blad gifva er några allvarsord att tänka på. Veta ni varför ni öfvas att begagna 

vapen? Ha ni tänkt öfver vilken drill som öfverklassen spelar med er? Ha ni tänkt öfver, vilken 

skändlighet dessa maktmissbrukare begå mot er med att taga er bort från hem och vänner, från 

nyttigt och förädlande arbete, och som äfven kunna förstöra er framtid, kanske för alltid.  

Hvarför allt detta? Jo för att bereda skydd! Åt hvad? Jo, åt det, som dessa öfverklassens fribytare 

ha sedan århundraden tillägnat sig från oss arbetande proletärer. Är det inte då en ren löjlighet för 

oss, att sedan de på ett skamlöst sätt röfvat oss, skola vi stå till tjänst med att försvara den 

egendom, som med all rätt borde tillhöra oss? 

Tänk efter! Militarismen är det bestående samhällets fasta försvarare: det bestående samhället har 

till uppgift att pressa samhällets arbetande massor, pressa ut deras arbetskraft för minsta möjliga 

betalning, med religionens hjälp hålla oss i tålmodighet och okunnighet om hvilka våra rättigheter 

äro som samhällets producerande individer. 

Med dessa korta ord vilja vi ställa en varm, en uppriktigt broderlig uppmaning till er alla att lära er 

inse, vilken skef ställning ni intaga i knekttröjan under den härskande klassens guldsmidda 

handtlangare. Vårt maningsrop är detta: Hjälp oss att odugliggöra vår gemensamme fiendes 

starkaste vapen! Hjälp oss att afskaffa denna mänsklighetens förbannelse! Utropa med oss: Ned 

med klassamhället! Kamp mot militarismen!”76 

 

Läget i Boden angående den civila inställningen ansågs i jämförelse med de södra delarna av 

landet vara rätt så dåliga, enligt krigsakademins tidskrift.77 År 1916 inträffade ett möte i 

Boden, där värnpliktiga varit närvarande, arrangerat av socialdemokratiska ungdomsklubben. 

I detta möte bestämdes att en protest skulle skickas till statsministern och socialdemokratiska 

riksdagsgruppen. Det som de protesterade emot, var att de ansåg att inkallningen under kriget 

var för lång. Vilket ansågs vara slöseri med arbetskraft, samhälleliga värden och resurser. 

Detta blev känt utanför Boden och Norrbottens Kuriren beskrev det som landsförrädisk 

propaganda och hade även en artikel med rubriken ”Front mot antimilitarismen”.78  

 

Den socialdemokratiska arbetarekommunen var inte lika aggressiv som det socialistiska 

ungdomsförbundet. I ett protokoll från 1915 finner man att det fanns folk i arbetarkommun 

som inte uppskattade agitationen mot militarismen. Det beslöts dock antimilitaristiska 

handlingar i arbetarkommunen under 1910-talet som antimilitaristiska flygblad och en 

protestresolution mot den rustningspolitik som fördes av borgarklasserna.79 

 

                                                 
76 Nyström, Skeppstedt, 1990, s 573 
77 Ibid, s 571 
78 Ibid, s 574f 
79 Ibid, s 572 
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Efter det att rösträttsfrågan fått sin lösning och första världskriget var över blev relationerna 

bättre mellan arbetarrörelsen och militären. Den antimilitaristiska propagandan blev då 

betydligt svagare.80 Innan 1921, då den allmänna rösträtten trädde i kraft, hade en person rätt 

till att rösta om man tjänade över en viss summa eller ägde en fastighet.81 Då välståndet ökade 

i allmänhet försvann diskussionen om ”bröd eller kanoner”.82 Däremot var Norrländska 

Socialdemokraten inte särskilt emot de nedskärningar av försvaret som diskuterades 1932. De 

menade att försvaret inte skulle undantas nedskärningar i dåliga tider och att Bodens 

näringsidkare och bönder inte skulle drabbas så hårt av en nedskärning.83 Det blev ett mer 

försvarsvänligt klimat bland socialdemokraterna i Sverige vid andra världskriget, vilket syntes 

via tillkomsten av Socialdemokratins nya försvarsvänner som förklarade sin försvarsvillighet 

1939.84 Senare samma år kunde man läsa rubriken ”Försvarskonferenser inkallas av 

socialdemokratiska ungdomsförbundet. Starkare samhörighet mellan folk och försvar ska 

dryftas” i Norrbottens Kuriren. Dessa möten skulle dock ske i Stockholm.85 

 

Björn Forslund som skrivit boken Fästningsstad i liv och utveckling föddes 1921 och växte 

upp i Boden. Han fann att umgänget mellan militärbarnen och de civila barnen, då han gick i 

skolan inte skapade några problem då det inte fanns några klass- eller bördsskillnader. Även i 

den vuxna världen var relationerna bra. Boden framstod för honom som en plats där varken 

klass- eller grupptänkande fick något starkt grepp. Vilket han trodde skulle bero bland annat 

på att rörligheten för människorna i Boden var stor och att framväxten av staden försiggick 

relativt homogent. Officerare ska inte ha skapat någon större irritation bland folk då de hade 

låg lön och egentligen var ”fattiglappar”, med undantag av dem som gift sig rikt. Dock fanns 

minnet av konflikt med socialister. Hans far som var aktiv fosterlandsvän, medlem i 

skytteföreningen och landstormsman86 drev en affär som utsattes för en köpbojkott, när detta 

skedde nämns inte. Forslund menar dock att detta var undantag och tillfälligheter.87 

 

                                                 
80 Nyström, Skeppstedt, 1990, s 577 
81 Von Friesen, Henrikson, Ingvar, Lindroth, Swahn, Weibull, 1981, s 100 
82 Nyström, Skeppstedt, 1990, s 595 
83 Ibid, s 577 
84 Norrbottens Kuriren, 1939-02-06, s 2 
85 Norrbottens Kuriren, 1939-03-28, s 3 
86 Landstormsman = benämning för en äldre värnpliktig 
87 Forslund, 19??, s 9f 
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Agneta Guillemot skriver i Boden: Fästningen. Garnisonen. Samhället att den 

försvarsfientlighet som fanns, inte genomsyrade Bodens samhälle då det bara var vissa 

förband som drabbades av antimilitarism.88 

 

4.3 En antimilitant insändare 

 

I Norrländska Socialdemokraten år 1918 fanns en insändare med rubriken ”En typisk hög 

militär. Brev från Boden” Insändarens yrke framgår ej, bara initialerna av hans namn. Denne 

insändare skrev att 200 årsdagen av Karl XII död hade firats i I 19s exercishus. De närvarande 

var i majoritet militärer och de civila Bodensångarna hade sjungit som en del av 

underhållningen. Insändaren var irriterad över denna tillställning då militären verkade strunta 

i ”de allvarliga förnimmelser” som fanns89 och att de ville än en gång försöka modernisera 

och upphöja krigskulten. En överste hade hållit ett tal under tillställningen där han delade med 

sig av sina tankar om folkmassor och ledare. Översten menade att massan inbillade sig att de 

satt inne med makten men det är ledare som styr och utan ledare skulle massorna vara rådlösa. 

Insändaren ansåg att översten vräkte ur sig galla över de breda lager av befolkningen som 

insett vilken landsfara militarismen i verkligheten var. Det som gjorde militarismen farligt 

enligt insändaren var bland annat kasernlivet som ansågs vara intellektuellt dödande.90 

 

4.4 Handelsmännen och militären 

 

I och med att näringsfriheten införts i Sverige såg flertalet människor en möjlighet att få en 

bättre inkomst genom att öppna en handelsbod. Resultatet blev en tredubbel ökning av 

handlare i Sverige från 1870 till 1910.91 Beslutet om fästningen till Boden ska ha firats med 

bal och champagne av småhandlarna och fastighetsägarna.92 

 

Vid sekelskiftet var handelslivet i Boden dominerat av diversehandlare. I och med fästningens 

och garnisonens uppbyggande ökade antalet diversehandlare fram till år 1907. Antalet var 

sedan ganska konstant fram till 1915. Specialiseringen av varor ökade även den. De 

specialaffärer som fanns i något större antal än andra, under perioden 1898 – 1915, var läder, 

                                                 
88 Nyström, Skeppstedt, 1990, s 595 
89 Exakt vad de allvarliga förnimmelserna var, nämns ej. 
90 Norrländska Socialdemokraten, 1918, 12. 14 
91 Nyström, Skeppstedt, 1990, s 389f 
92 Ibid, s 557 
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skoaffärer och järnhandelsaffärer.93 32 % av befolkningen i Boden sysselsatte sig år 1920 med 

handel och samfärdsel. År 1940 var siffran densamma.94 

 

Militärer anlitade de lokala firmorna för sina behov. Av de affärer som fanns vände de sig i 

första hand till affärer som alla hade grundats före år 1900. Anledningen till denna situation 

var att dessa var väl etablerade vid militärens ankomst och kunde svara på de förväntningar 

som ställdes. Dessa företag var bland annat en detalj- och grossisthandlare som specialiserat 

sig på ”lappmarksvaror”, en diversehandel, en läder och skoaffär som hade specialiserat sig på 

att tillverka norrbottenspjäxor och riktade sin reklam mot både civila och militärer, en 

järnhandel95, och en pappershandel.96 

 

Tecken på att relationerna mellan handlare och militärer var goda finns i diskussionerna kring 

de kommunala valen i Boden 1911. Där meddelade de militära röstläggarna att de hade 

samlats kring handlaren A. Sandberg som ansågs ha allmänt goda utsikter till att bli vald. 

Förenade Vänstern oroade sig för övrigt i detta val att en militär skulle väljas.97  

 

4.5 Hantverkarna och militären 

 

Näringsfriheten påverkade även antalet hantverkare, som ökade rejält i antal mellan åren 1860 

- 1890. Andelen kvinnor bland hantverkare var inte lika stor som andelen kvinnliga handlare. 

Den verksamhet kvinnorna höll sig till, vid perioden 1865 – 1910 var bagerier och 

beklädnadshantverk.98 

 

Då det behövdes många hantverkare med olika nischer under uppbyggandet av fästningen 

flyttade sammanlagt 320 hantverkare till Överluleå. För att bli hantverkare krävdes utbildning, 

till skillnad från handlande och de infödda hantverkarna var inte tillräckligt många för att 

täcka behoven. Vissa av byggnadsprojekten varade inte länge och när de var klara kunde vissa 

av hantverkarna som jobbat för militären lämna Boden. Alla hantverkarna som kom hade 

dock inte ställt in sig på att jobba för militären, de kom för den växande bygden. De 

hantverkare som främst fick uppdrag av militären under uppbyggnaden av fortet var snickare, 
                                                 
93 Nyström, Skeppstedt, 1990, s 390f 
94 Ibid, s 417 
95 Egentligen anlitades två järnaffärer, men den andra var en filial ifrån Luleå. 
96 Nyström, Skeppstedt, 1990, s 392f 
97 Norrbottens Kuriren, 1911, 12, 15 
98 Nyström, Skeppstedt, 1990, s 394f 
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målare, smeder och murare. Även stenhuggare, plåtslagare, kakelugnsmakare, byggmästare, 

brännmästare och gjutare användes men inte i lika stort antal. De hantverkaryrken som inte 

fick någon större efterfrågan av militären i början var sömmerskor, skräddare, skomakare och 

bagare men senare skulle dessa få uppdrag av militären. År 1915 var antalet bagare och 

skräddare betydligt fler än bland annat snickare och smeder i Överluleå, som varit av störst 

antal år 1910. Av de yrken som hade haft större efterfrågan från militärerna under 1900-1910 

var det bara målare som var nästan lika många i antal.99 100 År 1920 sysselsatte sig 26 % av 

Bodens befolkning med industri och hantverk. År 1940 var siffran 23 %. 

 

År 1916 behandlade tinget i Boden ett fall där en bagare dömdes för att ha slagit en 

beväring101 över munnen. Historien bakom bagarens ilska var att han hade levererat bullar till 

beväringens truppförband, där mannarna inte hade tyckt att bullarna var goda. Beväringen 

hade meddelat bagaren att han inte behövde leverera fler bullar till dem och blivit slagen. 

Norrbottens Kuriren, som i allmänhet var stingslig över den antimilitanta propagandan, tog 

lätt på detta och skrev artikeln aningen skämtsamt och gav den rubriken ”Andra bullar”.102 

 

År 1940 var andra världskriget i centrum för tidningarna och Norrbottens Kuriren 

rapporterade att intresset för frivilligrörelsen i Norrbotten var stort och att insamlingsarbetet 

för utrustande av frivilliga pågick med berömvärd effektivitet i Boden. Boden hade denna 

gång lyckats få ihop största summan pengar, jämfört med andra städer i Norrbotten. De 

ansvariga för denna insamling var en byggmästare och en guldsmed. De menade att 

”Bodensarna har så gott som mangrant insett vilket tungt ansvar som vilar på oss och som att 

det fodras verkliga offer”.103 

 

 

 

 

 

 
                                                 
99 Nyström, Skeppstedt, 1990, s 394f 
100 Antalet målare hade minskat med en person för att vara exakt. 
101 Beväring är ett annat ord för värnpliktig. 
102 Norrbottens Kuriren, 1916, 01, 10 
103 Norrbottens Kuriren, 1940, 01, 08, s 8 
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5 Fritidsverksamheter 
Detta kapitlet behandlar vad för påverkan militären hade på Bodens fritidsverksamheter. De 

verksamheter som behandlas är revy- och teaterverksamheten, caféer och idrotten. Kapitlet 

börjar dock med en presentation av Bodens första lokal för nöjesliv och hur militären delvis 

kom att ersätta den efter dess försvinnande. 

 

5.1 EW lokalen: Den första lokalen för nöjesliv 

 

Innan militären anlänt, brukade Boden besökas av teatersällskap och ibland spelades 

konserter. Det var dock inget stort nöjesutbud och det var brist på lokaler när olika 

sammankomster skulle ordnas. Detta blev litet bättre när EW lokalen kom. Lokalens egentliga 

namn var ”Enighet och Vänskap” men kom att benämnas i sin förkortade form: EW 

lokalen/salongen. Byggnaden stod klar i juli år 1900. I EW lokalen fanns ett fik och en 

teaterlokal som hade plats för 500 åskådare. Det sistnämnda gjorde att fler kringresande 

sällskap kunde komma till Boden.104 Lokala förmågor uppträdde där som till exempel Bodens 

musik och teatervänner som spelade upp två enaktspjäser.105 Andra som uppträdde var kända 

sångare och sångerskor, olika musikanter, dvärgar och en resande biograf. På EW hölls 

danser, välgörenhetsbasarer och olika politiska talare proklamerade där sina idéer. EW blev 

även hemvisten för godtemplarlogen, arbetarkommunen och frälsningsarmén. Lokalen 

användes även som lönnkrog och hade biljardsalong.106 

 

EW lokalen brann ner 1908. Det finns teorier att det skulle ha varit en mordbrand. Några 

personer från Vibbyn såg elden och en kommentar att domedagen hade kommit över det 

syndiga Boden lär ha fällts. Då det återigen saknades en stor samlingslokal, byggde chefen för 

I 19 upp en scen i I 19s exercishus år 1912. Denna kom att användas för bland annat 

konserter, danser, lokalrevyer och föreläsningar. Samarbetet mellan civilisterna och 

militärerna gick bra där107 och kontakterna emellan dem växte. Fast alla fick tydligen inte låna 

lokaler från militären. Arbetarkommunen hade 1908 bett om att få låna ett exercishus för en 

familjefest men fick avslag. Festen ägde istället rum i en lokal som ägdes av godtemplarna.108 

 

                                                 
104 Nyström, Skeppstedt, 1990, s 569 
105 Tidningen Boden, 1902, 03, 20 
106 Forslund, 19??, s 22f 
107 Ibid, s 24 
108 Nyström, Skeppstedt, 1990, s 569 
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Alla var inte nöjda över fritidsutbudet och 1917 skrev en debattör i 

Krigsvetenskapsakademiens tidskrift att fritiden var mycket tråkig i Boden.109 

 

5.2 Revy- och teaterverksamheten 

 

Det uppfördes som tidigare nämnts teater och lokalrevyer i Boden under början av 1900-talet. 

Under 20-talet kom revyerna att uppleva sin blomstringstid i Boden och populariteten höll i 

sig in i 30- talet.110 Teatern däremot verkar ha haft problem med att locka till sig publik. 

Norrländska Socialdemokraten skrev att publiken i Boden var särskilt förtjust i lätta revyer 

och att dessa brukade vara fullsatta. Teaterföreställningarna sades ha en liten publik och 

ibland hade inte någon funnit sig till föreställningarna.111 Insändaren med signaturen E P i 

Norrbottens Kuriren var irriterad över att det inte kom någon publik till en teaterföreställning. 

Han fann att det inte bevärdigade fästningsstaden då denna stad inte skulle vilja vara sämre än 

andra städer i länet gällande kultur. För att locka en större publik behövdes enligt insändaren 

en bättre lokal. Då Folkets hus som teatern använde var en ”ur alla synpunkter så hopplöst 

urusel lokal”.112 Redaktören Gert Kolm beskrev revyerna under 20- och 30- talet på detta vis. 

Revyvisorna var burleska och handlade ofta om alkoholisterna i samhället som namngavs 

utan tvekan och spydigheter över de styrande i stadens misstag hörde till. Kolm kunde inte 

tänka sig en revy utan pikar riktade mot en viss stadsstyrelse ordförande. Gunnar Berglund 

som var verksam i revyerna och fått titeln ”nöjespappa”, berättade att de ibland hade förväntat 

sig att de skulle bli stämda, fast en sådan sak hade troligtvis varit bra reklam för revyn. Han 

berättar att det fanns många som oroade sig över att bli nämnda i revyerna och många som 

blev arga om de inte alls nämndes.113 

 

En av de mest omtyckta revyerna som sattes upp var Spökerierna i Rödberget. Rödberget är 

ett av de berg där ett fort byggts. I pjäsen besökte spöken efter kända svenska kungar 

Rödberget och senare garnisonen där de togs emot av militär uppvaktning. I en annan revy 

sjöngs en nidvisa om en viss löjtnant som i visan kallades för ”garnisonens grandcharmör”.114 

När garnisonen hade anlänt till Boden kom en kapten som fick smeknamnet Casanova. Den så 

kallade ”Gammelängsvakten” som bestod av fyra – fem ”välskapta flickebarn” besökte ofta 
                                                 
109 Nyström, Skeppstedt, 1990, s 497 
110 Revyerna slutade att spelas under 50-talet. 
111 Norrländska Socialdemokraten, 1926, 01, 03 
112 Norrbottens Kuriren, 1935, 04, 09 
113 Forslund, 19??, s 27f 
114 Ibid, s 27f 
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denna kapten. En annan tidigare nöjespappa, Gustaf Åström, skrev visan Var och en på sin 

vakt! baserat på detta.115 

 

Vad gäller biografer hade Boden fyra stycken där publiken många gånger dominerades av 

militärer. I 19 brukade även använda dess exercishuset som biograf en gång i veckan.116 

 

5.3 Caféer 

 

Caféer var populära bland de värnpliktiga i Boden. De utgjorde också den största kundkretsen 

för caféerna under helger och lediga kvällar. Regementena hade så kallade marketenterier där 

värnpliktiga kunde fika. Dessa var dock tydligen inte tillräckliga då flera andra caféer tillkom 

i den civila delen, där värnpliktiga blev vanliga kunder. Bodensaren Björn Forslund, menar att 

det inte var mer än 100 till 200 meter mellan varje fik i Boden under perioden 1910 – 1940. I 

Forslunds bok Fästningsstad i liv och utveckling beskriver han via en slags café-

stadsvandring, ur sagda epok, 21 stycken caféer från det civila- och garnisonsområdet. Han 

anmärker även att det fanns fler än de som han hade räknat upp.117 

 

Några av de många caféer som fanns under 1910 – 1940 var Wallströms café, C A Pettersons 

Hovkonditori, Café Temperance och Nysteds Kafé. Det sistnämnda var populärt bland 

fänrikar och unga Bodenflickor under andra världskriget. Wallströms café, även känd som 

Wallströms hörna, var den största träffpunkten för värnpliktiga och civila. C A Pettersons 

Hovkonditori var träffpunkten för de lite äldre och mer välställda Bodensarna, som officerare 

och kommunalmän. Detta café var känt långt utanför Boden och hade rykte om sig att bara 

sälja färska varor med naturliga ingredienser.  Café Temperance, som även hade smeknamnet 

”Lutande fiket” då byggnaden lutade. Detta fik var tillhåll för det ”unga, litterära Boden”.118 

 

5.4 Idrotten 

 

Förenings- och idrottslivet hade betydelse för att underlätta sammansmältningen mellan 

militärer och civila.119 Den första föreningen som bildades i Boden var Bodens Skidklubb år 

                                                 
115 Forslund, 19??, s 22f 
116 Ibid, s 67f 
117 Ibid, s 61f 
118 Ibid, s 63f 
119 Ibid, s 10 
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1900. Innan dess hade skidtävlingar förekommit under 1890-talet. Den första idrottsplatsen 

gjordes av I 19:s IF och kom att användas av de flesta idrottsorganisationerna.120 Vad gäller 

skytteföreningar är det osäkert när den första bildades i Boden men det var troligtvis i slutet 

av 1800-talet. I och med att militären kom ökade intresset för skytte och ett antal civila 

skytteföreningar bildades.121 Skidlöparbataljonen organiserades vid I 19 år 1910.122 Den civila 

idrottsföreningen BBK tog 1920 upp skidor på programmet.123 BBK:s skidlöpare var 

framgångsrika, bland de största namnen finns Algon Stoltz och Sven Utterström den senare 

var OS-segrare.124 Idrottslivet ökade i allmänhet efter att åtta timmars arbetsdag infördes 

1920. Under 1930-talet fick även de civila tillgång till en skidstuga som sponsrades av 

militären.125 

 

Bandyn kom till Boden via mobiliseringen under första världskriget. Det var bland annat 

spelare från Västerås som förde spelet dit.126 Andra sporter som kom med militären var 

fotboll, friidrott och simning som det unga, civila Boden tog till sig.127 År 1916 bildades 

BBK: Bodens Bandyklubb. Föreningen kom att infatta andra idrottsgrenar än Bandy som till 

exempel skidlöpning. BBK och I 19:s IF byggde tillsammans Paglabacken, som senare blev 

en skidstadio. Den andra stora idrottsföreningen i Boden kom 1933; Hornkrokens IF.128 

 

Den första årsfesten av Bodens Skytteförening skedde 1902 och de bad om bidrag till 

föreningen via Tidningen Boden med de orden att skytteföreningens utbredning skulle gynna 

utvecklingen av landets försvar.129 Festen hölls i EW-lokalen. Föreningens sekreterare, 

ingenjör C. E. Uddeberg höll tal där ett tidigare möte år 1901 nämndes. Det mötet hölls av en 

viss Kapten Möyerhoffer.130  

 

Instruktörer och tävlingskamrater till skytteföreningarna kom från de olika befälskårerna och 

tävlingar skedde på försvarets banor där civilister och militärer tävlade med varandra. Björn 

                                                 
120 Bergmark, 1980, s 805f 
121 Ibid, s 817 
122 http://www.i19.mil.se/article.php?id=14780 
123 http://www.bodensbk.bd.se/historik.se 
124 Dyrssen, 1943, s 302 
125 Forslund, 1990-?, s 40f 
126 Bergmark, 1980, s 807 
127 Forslund, 19??, s 10 
128 Bergmark, 1980, s 808f 
129 Tidningen Boden, 1902, 01, 16 
130 Tidningen Boden, 1902, 02, 06 

http://www.i19.mil.se/article.php?id=14780
http://www.bodensbk.bd.se/historik.se
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Forslund, vars far var aktiv i en skytteförening, berättar att det var god stämning emellan de 

civila och militära medlemmarna.131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
131 Forslund, 19??, s 11 
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6 Analys 
I detta kapitel presenteras de svar som framkommit angående de frågeställningar som arbetet 

har haft. 

 

Det finns ju som regel aldrig bara en eller ens två åsikter i en fråga, då tankar varierar mycket 

från person till person. Men olika intressegrupper brukar i det stora hela ha liknande åsikter i 

centrala frågor. Naturligtvis finns det även skillnader i attityder och tankar inom en 

intressegrupp men genom att undersöka vilka tankar som fanns bland dessa grupper kan en 

bild av några av de strömningar av attityder som fanns framställas. 

 

Då militären kom till Boden skapades förutsättningar för ett större samhälle med många nya 

jobbtillfällen och befolkningen ökade liksom antalet handelsmän på grund av den större 

marknaden. De affärer som etablerats innan militärens ankomst var dem som tjänade mest på 

militärerna, eftersom det var dem som militärerna vände sig till i huvudsak. Handelsmän av 

mindre magnitud lär dock också tjänat på militären. Detta borde enligt teorin ha medfört att 

handlarna uppskattade militärens närvaro, då deras livsuppehälle främjades. Innan militären 

hade anlänt vet vi att handelsmännen såg positivt på beskedet om att fortet skulle byggas, då 

de firade beslutet med bal. En annan indikation på att det var gott samarbete mellan 

handelsmän och militärer kan avläsas i rapporteringen om de kommunala valen 1911, där 

militären meddelade att de tänkte lägga sin röst på en handelsman. 

 

De styrande i Boden och Tidningen Boden såg militärens ankomst som något positivt som 

skulle utveckla samhället och bereda skydd i fall Sverige skulle invaderas. Den rädsla för 

Ryssland som bidragit till att fästningen tillkommit kunde även avläsas i tidningen.  

 

Antalet militära representanter i stadsfullmäktige visar att inställningen till militärer var god, 

bland dem som kunde rösta innan det blev allmän rösträtt 1919. Efter att den allmänna 

rösträtten infördes minskade den militära representationen men den försvann inte och de fanns 

stadigt kvar till 1940. Då rösträtten baserades på inkomst innan den allmänna rösträtten kan 

slutsatsen dras att de mer välbärgade i allmänhet hade en mer positiv syn på militären än de 

mindre välbärgade som uteslöts från att rösta framtill 1919. 
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Vad gäller hantverkare verkar attityderna varit mindre homogena. Fästningsbygget gav många 

typer av hantverkare och byggnadsarbetare jobb men 1915 kunde det avläsas att de inte hade 

någon större efterfrågan från militären längre. Noteras bör också att de som jobbat med att 

bygga fästningen varit missnöjda med sin livssituation även under den tid deras arbete var 

eftertraktat. Bodens expansion med ökad efterfrågan på varor och tjänster hade dock lagt 

grunden till att till exempel bagare, skräddare och sömmerskor fick större efterfrågan, då även 

militären var i behov av dessa blev de en del av deras kundkrets. De sistnämnda 

yrkesutövarna lär då enligt teorin varit mer vänligt inställda till militären. Tidningsartikeln om 

bagaren som slog en värnpliktig kan ses närmare på. Exakt varför denne bagare blev så arg 

kan ha många orsaker; personliga, politiska eller ekonomiska. Vad som är intressant är 

Norrbottens Kurirens reaktion. Detta hände under den tid då antimilitära stämningar var i 

omlopp i Boden, som tidningen var oroad över. Ändå togs inte denna händelse som något 

allvarligt, snarare som något lite komiskt. Av detta kan det antas att det inte var någon större 

missämja mot militärer från bagarna i allmänhet. Med tanke på att caféverksamheten 

blomstrade, tack vare alla de värnpliktiga som kom till staden, borde bagarna ha haft en 

ganska positiv inställning till militären. 

 

Bland dem som byggde upp fästningen kom folk som gick med i arbetarrörelsen och som i 

detta arbete indelats som hantverkare, exempelvis stenarbetare. Det var sedan de i 

arbetarrörelsen som höjde protester mot militärväsendet.132 Detta stämmer vid en första 

anblick inte med teorin i detta arbete men vid en närmare undersökning är teorin giltig. 

Arbetarrörelsens misstycke mot militären kom ur att försvaret krävde mycket pengar och 

arbetarnas ekonomi var dålig; ”bröd eller kanoner” och enligt flygbladet som citerats, ansågs 

de vara överklassens beskyddare, då de användes som poliser i sociala konflikter. Att folk 

togs ifrån sitt arbete under en längre period för värnplikt var också något de inte uppskattade. 

Speciellt då värnplikten hade utökats men inte de medborgerliga rättigheterna. Med andra ord 

såg de militären som ett hinder och motståndare till att nå sina mål, vilket enligt teorin 

förklarar antimilitarismen trotts att deras arbete eftertraktades av militären. De aggressivaste 

gärningarna gjordes av ungsocialister som enligt uppgifter lär ha misshandlat underbefäl. Det 

bör dock nämnas att inte alla i arbetarrörelsen var antimilitarister. Under första världskriget 

var de antimilitära stämningarna som värst, kanske på grund av ökat missnöje då ekonomin i 

allmänhet var dålig. Rösträttsfrågan bidrog troligtvis en del, då det var arbetarkommunens 

                                                 
132 Det fanns troligtvis även individer utanför arbetarrörelsen som var antimilitarister, men det är angående 
arbetarrörelsen som det funnits fakta. 
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huvudfråga. ”En typisk hög militär” – en insändare i Norrländska Socialdemokraten kan tydas 

så att det fanns folk i det militära som var emot ökad rösträtt. Enligt teorin i detta arbete skulle 

detta kunnat ha bidragit till misstroende mot åtminstone högre militärer bland dem som 

kämpade för utvidgad rösträtt.  

 

Efter att rösträttsfrågan löst sig blev stämningen emellan dem bättre men det stora 

genombrottet kom i och med andra världskriget. Varför det blev då och inte under första 

världskriget bör diskuteras. Dels hade rösträttsfrågan löst sig och Sverige hade blivit mer 

jämställt. Därför var inte militärerna längre ett lika stort hinder eller motståndare, som de varit 

under första världskriget. En annan viktig faktor var att andra världskriget var ett större hot 

mot Sverige än första världskriget hade varit. Detta medförde att fler människor kände ett 

behov av militären än vad de hade gjort under första världskriget. I början av kriget hade folk 

varit oroliga för att dras in i kriget men de flesta händelserna av antimilitanta gärningar som 

beskrivits skedde några år in i kriget, då folk kanske inte längre var lika oroliga över att 

drabbas av kriget. Baserat på rekryteringssiffrorna var försvarsviljan i Norrbotten relativt hög 

under andra världskriget och insamlingar till försvaret pågick med framgång i Boden. 

Socialdemokraterna verkade även de vara mer vänligt inställda till militären än de varit under 

första världskriget. Enligt teorin i detta arbete skulle detta bero på att folk då kände ett större 

behov av ett försvar än tidigare och därigenom var det i deras intresse att stödja krigsmakten 

och uppskattade det försvar som fanns mera. 

 

Hotet som angavs från Ryssland i början av 1900-talet nämns inte i uppgifterna kring 

arbetarrörelsen. Detta kan bero på att de mer välbärgade klasserna såg det som det största 

problemet/hotet medan arbetarna hade mera direkta problem med sin levnadssituation och var 

därmed mer bekymrade med sina närmaste problem. 

 

Vad gäller nöjen och fritid hade militärerna en stor påverkan. Caféer av olika slag frodades, 

som tidigare nämnts. Efter att EW lokalen brunnit upp var det I 19 som bidrog med lokal, för 

diverse aktiviteter, som till exempel lokalrevyerna. Vilket borde ha gynnat relationer. Det 

fann även gott om biografer och många av biobesökarna var värnpliktiga. I revyerna, som ofta 

pikade människor som stod ut i Boden, verkar orsaken till att vissa militärer nämndes främst 

ha varit att de var populära hos kvinnor. Detta är det enda tecknet på irritation i detta arbete 

över att det blev större konkurrens över kvinnorna i Boden i och med alla de militära män som 

kom. Vilket enligt teorin borde ha påverkat relationer negativt. 
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Det var dock framförallt i idrottsrörelsen en som militären hade en stor påverkan, då de 

samarbetade med diverse idrottsföreningar och introducerade även nya sporter till orten, som  

till exempel bandy. Inom skytteföreningen och längdskidåkningen var samarbetet mellan 

civila och militära särskilt bra och militären stöttade även de civila organisationerna. 

Skytteföreningen som ansågs starkt förknippade med militären, såg utbredningen av sin 

verksamhet som ett sätt att kunna utveckla försvaret. Allmänt sett var idrotten en av de viktiga 

faktorer som hjälpte till med assimilationen av militärer i samhället. 
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7 Sammanfattning 
Detta är en sammanfattad version av denna uppsats: ”Civila attityder mot militären i Boden 

under början av 1900-talet”. 

 

Detta arbete behandlar hur attityden mot militären var bland civila ur olika intressesfärer i 

Boden mellan åren 1900 till 1940. Frågeställningarna är: Hur var de olika civila 

intressegruppernas attityder mot militären i Boden? Och: Hur påverkades fritidsverksamheter? 

Det vill säga nöjesutbudet och föreningslivet. Teorin är att relationerna mellan civilister och 

militärer påverkades av hur de gynnades av varandra. Arbetet har också till någon del försökt 

belysa hur Boden som samhälle kunde utvecklas tack vare militärens ankomst. 

 

Det fanns både positiva och negativa attityder mot militären bland de civila. De negativa 

attityderna förekom framförallt från 1900-talet och var starka fram till cirka 1920, starkast var 

de under 1910-talet där till och med fysiskt våld mot militärer förekom. Arbetarrörelsen var 

emot militären och de framförde antimilitant propaganda. Ungsocialisterna var de mest 

aggressiva. Orsakerna till arbetarrörelsens agitation mot militären berodde dels på att 

värnplikten hade utökats men inte de medborgerliga rättigheterna. Dels på att de tyckte att 

militärväsendet krävde för mycket resurser när det fanns andra saker som behövde åtgärdas. 

Dels att militären användes som polisstyrkor i sociala konflikter vilket skapade spänningar. 

Det var i och med att rösträttsfrågan löstes som de antimilitära stämningarna minskades. 

Under andra världskriget förbättrades attityderna mot militärer i allmänhet, kanske beroende 

på att andra världskriget upplevdes vara ett större hot mot Sverige än första världskriget. 

 

Vad gäller handelsmän verkar relationerna ha varit bra. De affärer som anlitades i första hand 

hade varit etablerade innan militärerna hade kommit. För gruppen hantverkare varierade det 

mera. Många av dem som arbetade med fästningen hade anslutit sig till arbetarrörelsen. 

Däremot hade de hantverkare som hade större efterfrågan av militären som till exempel 

skomakare en mer positiv syn.  

 

Vad gäller fritids- och nöjesutbud hade de värnpliktigas närvaro en positiv inverkan på antalet 

caféer och biografer, som det med tiden fanns ett stort utbud av. Teater och revyverksamheten 

fick lite hjälp av militären men störst utbyte mellan det civila och militären hade 

idrottsrörelsen. Därför lär de haft en positiv attityd mot militären. 
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