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Abstrakt 
In order to reach the social democratic vision of the welfare society, the old 
communities based on parishes needed to become bigger entities. Hence, the Swedish 
government issued a reform to shape new, bigger communities that would be able to 
guarantee the citizens a part of the welfare. This reform shock the old identities all over 
Sweden, which led to certain amounts of conflict towards the state, within communities 
as well as between communities. This essay has focused on the implementation of the 
reform, where Aneboda, Asa and Bergs communities became one community - 
Lammhults. Issues regarding identity, centre and periphery, political culture, conflict 
and consensus are lifted in the process towards one, economically sound community. 
The result showed that the level of conflict varied among the different communities, 
where Aneboda fought the hardest to maintain their independence, as Asa and Berg 
tried to, without success, include Tolg into the new community. This was a conflict 
between the countryside and station society, where no-one wanted to change the old 
ways and cast aside the old identities. 
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1.Inledning 
Vi hoppas på det bästa, men vad vi vet är, att den intressepunkt som Bergs kommunala 

förvaltning utgjorde skall utplånas. Kommunalhuset blir aldrig mer scenen för några 

spännande sammanträden1  

Dessa bistra ord kommer från Svenska akademiledamoten Elin Wägners penna. Orden 

ger uttryck för den förlust av självständighet som rådde i Berg då det stod klart att Bergs 

landskommun skulle gå i graven. Denna känsla av förlust beskrivs även i Resan till 

Berg, författad av den f.d. socialdemokratiske ministern och talmannen Thage G. 

Petersson, som att den kommunala självstyrelsen var något människorna i Berg kände 

att de var en del av. På kyrkogården grät människor öppet nyårsaftonen 1951, då 

kyrkklockorna ringde in det nya året då Bergs landskommun gick i graven.2 Bergborna 

höll tydligen mycket av sin kommun, de nära kontakter som knöts med politikerna på 

orten och den höga graden av självstyre som utövades. Berg, liksom Asa och Aneboda, 

var socknar med gamla anor som alla tre förlorade sin autonomi i och med den 

socialdemokratiska tanken om stora, bärkraftiga kommunala enheter som skulle 

möjliggöra utbyggnaden av välfärdssamhället. Dessa orter skulle inte längre utgöra 

centrum för de lokala politiska beslut som togs, de skulle bli en liten del i en stor 

kommun. De tre kommunerna blev en – Lammhults storkommun, då Aneboda var den 

största kommunen och Lammhult låg i Aneboda.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka de olika ståndpunkter som uppkom 

kommunerna angående sammanläggningen till Lammhults storkommun 1952. Även 

konflikter inom kommunerna har varit grund för undersökningen, för att kunna avgöra 

om konflikterna var geografiska eller partipolitiska. Slutligen har kommunernas syn på 

huvudortsfrågan undersökts och huruvida det fanns någon motsättning om Lammhult 

och en eventuell köpingbildning för Lammhult.  

• Vilka åsikter fanns hos lokalpolitikerna vid sammanläggning till Lammhults 

storkommun och hur visade de sig? 

• Var eventuella konflikter i kommunerna partipolitiska eller geografiska? 

                                                
1 Wägner Elin, 1947, s 2. 
2 Petersson Thage, 2000, s 124. 
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• Fanns det något motstånd från landskommunerna mot en eventuell 

köpingsbildning för Lammhults samhälle? 

1.2 Disposition 

I kapitel 1 hittas en kort inledning till uppsatsen, liksom dess syfte, frågeställningar, 

disposition och avgränsning. Kapitel 2 består av den tidigare forskningen och i kapitel 3 

motiveras valet av metod för undersökningen, samt en presentation av källmaterialet. 

Val av teori redogörs för i kapitel 4 och efterföljande kapitel. Kapitel 5 ger en bakgrund 

till den socialdemokratiska regeringens intention med den nya kommunala indelningen, 

riksdagsbehandlingen av propositionen angående den nya kommunindelningen. Även 

övergripande fakta för de tre kommunerna Aneboda, Asa och Berg inkluderas i kapitlet, 

även fakta om Tolg finnes där. Detta för att ha med sig den övergripande tanken och 

debatten som fördes om den nya indelningen i riksdagen, samt att få en liten inblick i 

hur de tre kommunerna såg ut geografiskt, befolkningsmässigt och politiskt. Den 

empiriska undersökningen presenteras i kapitel 6, där arbetet inför beslutet om den nya 

kommunala indelningen och dess utformning har följts. Detta arbete utfördes av 

Länsstyrelserna och Kungliga Kammarkollegiet, som utformade förslag på den nya 

kommunindelningen och sedan vände sig mot kommunerna för utlåtanden av förslagen. 

I kapitel 7 är analysen placerad, där den empiriska undersökningens resultat kopplats 

samman med mina frågeställningar, teorin och den tidigare forskningen. Här kommer 

även slutsatserna av undersökningen att presenteras. Slutligen sammanfattas uppsatsen i 

kapitel 8. 

1.3 Avgränsning 

Den här uppsatsen är en fallstudie som syftar till att undersöka hur kommunerna 

Aneboda, Asa och Berg, även Tolg, såg på kommunsammanläggningen. Det finns flera 

fallstudier på just kommunsammanläggningen, men ingen för valda kommuner. Erik 

Wångmars totalundersökning Från sockenkommun till storkommun tar upp vissa delar 

från de valda kommunerna, men har haft en övergripande bild på storkommunreformen 

och haft hela Kronobergs län som fördjupningsområde.  
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2. Tidigare forskning  
Erik Wångmars totalundersökning Från sockenkommun till storkommun ger en samlad 

bild av den politiska processen på riksdagsnivå, det lokala genomförandet och det lokala 

agerandet. Frågan väcktes först via en motion om ny kommunindelning i riksdagen från 

socialdemokratiska ledamöter. Beslutet om ny kommunindelning togs efter en s.k. 

”svensk beslutsmodell”; kommunindelningskommittén framställde förslag på ny 

indelning som skickades på remiss till kommunerna att yttra sig om, detta för att nå 

konsensus i så stor utsträckning det var möjligt, kommittén ville kompromissa och 

förankra förslaget till beslut. Förslaget blev en proposition från socialdemokratiska 

regeringen som gjorde vissa justeringar på kommitténs förslag. Granskningen av den 

politiska processen i riksdagen visar att det fanns en stor samstämmighet för 

propositionen. Det som gjorde att åsikterna gick isär något var gränsen för hur liten 

folkmängd en kommun kunde ha för att vara bärkraftig. De som drev en lägre gräns än 

den på 2000 invånare/kommun var huvuddelen av Bondeförbundet (Bf) och delar av 

Högerpartiet, som var splittrade i frågan. Flertalet motioner från borgerliga ledamöter 

ansåg att pastorat med färre än 2000 invånare skulle få utgöra storkommun – detta hade 

lett till att reformen skulle blivit mindre långtgående. Ofta hade hemkommunens 

folkmängd, som inte nådde upp till minimigränsen, betydelse för dessa ledamöters 

ställningstaganden, dock kom inga krav på att stoppa reformen. Propositionen passerade 

sedan riksdagen 1946.3 

Vid det slutliga sammanläggningsbeslutet var det 39 procent av alla kommuner som 

motsatte sig sammanläggning som de själva berördes av, 66 procent av 

storkommunerna bildades med någon form av tvång. Kommunernas egna förslag på 

kommunindelning var ofta avvikande från de grundläggande riktlinjerna för reformen. 

Om kommunerna fick sina önskemål tillgodosedda var det ofta tidigt under processens 

gång, vanligtvis under länsstyrelsernas inledande överläggningar. Ju senare kraven kom 

i processen, desto svårare var det att få gehör för dem. Inrikesdepartementets 

remissbehandling fick antalet tvångssammanläggningar att minska. Dessa förslag var 

mindre långtgående än förslagen från Kungliga Kammarkollegiet. Sällan fick 

kommunernas ursprungliga förslag gensvar från myndigheterna, inrikesdepartementet 

var sista myndighet innan beslut och det fick möjligtvis kommunerna att ta det minst 

dåliga alternativet. Det var angeläget för kommunerna att få en någorlunda bra 

                                                
3 Wångmar Erik, 2003, s. 246-258. 



  

4 

indelning, den nya reformen förväntades bestå en lång tid framöver. Av de kommuner 

som berördes av reformen var sålunda 39 procent emot sammanläggningarna. Av dem 

var det 70 procent accepterade att sammanläggas med andra kommuner, dock inte den 

slutliga indelningen. 30 procent krävde att få bestå som egen kommun. Vissa kommuner 

förstod att en sammanläggning var nödvändig för att kunna upprätthålla en god 

kommunal service.4 I de fall som kommunerna var negativt inställda till en ny 

kommunindelning kunde det bero på: 

• Principiellt motstånd mot reformen. 

• Tron på gemenskapskommunen. 

• Geografiska orsaker. 

• Rädsla för centralisering som missgynnade landsbygden. 

• Risk för tjänstemannastyre. 

• Dyr ekonomisk förvaltning. 

• Den egna kommunala servicen ansågs god. 

Motståndet till reformen grundades i olika former av lokal identitet, främst 

sockenidentifikationen som i sin tur var djupt rotat i tradition. Detta stod emot tätortens 

köpingsambitioner och moderna särart mot landsbygden i närområdet. Det kunde vara 

en konflikt i olika trosinriktningar, statskyrka mot frikyrka. Det hände att 

landsbygdskommuner ville gå samman för att undgå sammanläggning till 

storkommuner med tätort, som stationssamhällen. Detta i rädsla för att tätorten skulle få 

en stark ställning i den nya kommunen. Landsbygdens tradition mot tätortens urbanitet 

var konflikten. Detta kallas livsformsidentifikation. Detta kunde också ta sig i uttryck 

partipolitiskt, då tätorter kunde vara starkt socialdemokratiska medan landsbygden var 

starkt borgerliga. Kommunernas motstånd handlade framförallt om det föreslagna 

sammanläggningsalternativet, inte mot kommunindelningsreformen i sin helhet.5 I 

Kronobergs län togs de kommunala besluten oftast i intern konsensus. De konflikter 

som förekom berodde främst på meningsskiljaktigheter om kommunkombinationer. 12 

kommuner i Kronoberg var oeniga gällande länsstyrelsens preliminära förslag till 

                                                
4 Wångmar, 2003, s. 251-253. 
5 Wångmar, 2003, s. 254-257. 
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kommunindelning. Hälften av dessa konflikter berodde på olika syn på 

kommunkombination. Den andra hälften var oeniga om kommunen skulle fortsätta 

självständigt eller inte.6  

Enligt Ivar Hanssons uppsats i statskunskap var de viktigaste orsakerna till ny 

kommunindelning kommunens växande ansvarsområde, främst de sociala, i samband 

med den tilltagande avfolkningen p.g.a. urbaniseringen i många av sockenkommunerna. 

Detta ledde till att kommunernas skatteunderlag minskade och kunde därav inte utföra 

sina kommunala ansvarsområden ändamålsenligt. Även stegen i det lokala 

genomförandet diskuteras kort och problemen som framkom vid sammanläggningen 

beskrivs - de ekonomiska uppgörelserna, namnfrågorna, valet av huvudort, 

tätortsproblem och samarbetet inför genomförandet och skolfrågorna.7 

Ulla Ekström von Essen skriver i sin doktorsavhandling i idéhistoria att kommunerna, 

som var starkt traditionsbundna, sågs som nyckeln till ett välfärdssamhälle av 

Socialdemokraterna. Utopin var en modern och socialt ansvarstagande kommun, där 

välfärdspolitiken utgjorde sakpolitik. Utopin blev realpolitik då storkommunreformen 

genomfördes. Med större kommunenheter blev möjligheterna större att bygga 

allmännyttiga bostäder och höja samhällets sociala standard. Den socialdemokratiska 

mönsterkommunen hade två teman; det etiska och det rationella temat. Det etiska temat 

innebar rättigheter och rättvisa åt alla. Ingen skulle mötas med nådegåvor av rika 

filantroper om de drabbades av sjukdom, arbetslöshet eller annan olycka. Nåd ersattes av 

rätt, det var grundprincipen för Socialdemokraternas socialpolitik, enligt socialminister 

Gustav Möller. Socialvården blev nya fattigvården och skulle förebygga fattigdom istället 

för att finnas som en sista utväg – samhället skulle sluta upp bakom individer som höll 

på att falla ner i fattigdom. Det rationella temat var planen för hur Sverige snabbt skulle 

moderniseras och ta sig in i framtiden, med hjälp av planering, effektivitet och vetenskap. 

Synen på de gamla kommunindelningarna som organiska och spontant framväxta var 

något som inte stämde överens med att ta Sverige snabbt in i framtiden. För att dessa 

teman skulle uppnås började Socialdemokraterna att utbilda sina partiföreträdare i 

kommunerna ideologiskt och kunskapstekniskt under 1930-talet med hjälp av 

kommunala byråer, så att den s.k. kommunala eftersläpningen skulle motverkas, som 

innebar att kommunerna inte följde kraven på utveckling från staten. De andra partierna 

                                                
6 Ibid, s. 195. 
7 Hansson Ivar, 1951. 
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följde sedan denna partipolitiseringsprocess under 1940- och 50-talet. Kommunerna 

skulle nu ha egna kommunala handlingsprogram och föra partipolitik istället för 

församlingspolitik. 8  Ekström von Essen skriver vidare att Socialdemokraterna såg 

rättvisa som ett högre värde än den kommunala självstyrelsen. Det sistnämnda begreppet 

kom att omdefinieras från att under 1800- och början av 1900-talet inneburit kommunal 

autonomi och frihet, till att kommunernas förmåga att självständigt genomföra en 

socialdemokratisk välfärdspolitik på lokalt plan.9 

Bengt Svensson går igenom bakgrund, riksdagsbeslutet, det lokala genomförandet 

och resultatet av storkommunreformen. Landskommunernas avfolkning och de 

kommunala uppgifternas utvidgning var orsaker till ny kommundelning. Trots den nya 

kommunindelningen minskade befolkningen i 70 procent av kommunerna. Svensson 

blickar sedan vidare mot kommunblocksreformen.10 

Ett antal fallstudier har gjorts på ämnet, bland annat av Håkan Axelsson som skriver 

om det lokala genomförandet i Värmland. De flesta kommunerna ville bestå som sina 

egna, men arbetade för en lösning som inte gjorde allt för stor skada, då riksdagsbeslutet 

redan var taget. I debatten framfördes åsikter som menade på att riksdagsmännen sovit 

när de beslutade om denna skrivbordsprodukt, någon menade att kommungränsen var 

helig och någon ville inte ha en småkommun hängande runt halsen. Samtidigt hade en 

del av de små kommunerna uppfattningen att deras kommun skulle annekteras av en 

större. Hembygdskänslan, avstannad avfolkning och behov av personkännedom vid 

fattigvård var argument som framfördes för att bestå som egen kommun. Motstånd 

organiserades, protester genomfördes och namninsamlingar styrdes upp. Vissa 

kommuner förstod att det hela inte handlade om att en kommun skulle annektera den 

andra, utan att två kommuner skulle mötas på halva vägen. I fråga om namn på de nya 

kommunerna var en del namn starkt traditionsbundna och ville därför bestå, andra 

förslag var sammanslagningar av de tidigare kommunernas namn eller att namnge 

kommunen efter en närliggande sjö.11 Mats Larsnäs har skrivit en uppsats om 

kommunindelningsreformen 1962-1974 och fokuserat på Lammhults storkommuns 

uppgång i Växjö kommun. Reformen genomfördes för att öka jämlikheten mellan 

landets kommuner. Kritiken som riktades mot reformen gällde minskningen av antalet 

                                                
8 Ekström von Essen Ulla, 2003, s. 27-53. 
9 Ekström von Essen Ulla, 2002, s. 385. 
10 Svensson Bengt, 1962, s. 390-398. 
11 Axelsson Håkan, 1990, s. 43-62. 
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förtroendevalda, som påverkade kommunernas demokratiska struktur. Kommunerna 

skulle byggas med en centralort och omgivande landsbygd. Lammhults storkommun 

motsatte sig förslaget att inkludera i Växjö kommun, och sökte en ny kommunbildning 

med Hjälmseryds och Mohedas kommuner, ett förslag som inte gick igenom. I och med 

detta minskade Lammhults betydelse och inflytande i kommunen, vilket märks i 

politikerkåren.12 

Sammanfattningsvis är forskningsläget omfattande. Det gäller både 

riksdagsbehandlingen, den socialdemokratiska tanken med storkommunreformen och 

hur den mottogs bland landets kommuner. De nya kommunindelningarna skulle bli ett 

nav i bildandet av välfärdssamhället, där färre och större kommuner blev bärkraftiga 

och kapabla att ge god kommunal service. I riksdagen rådde över lag konsensus om 

storkommunreformens nödvändighet, konflikt uppstod gällande de riktlinjer som skulle 

råda vid sammanläggningar av kommuner. De kommuner som berördes av reformen var 

inte nödvändigtvis emot den. 70 procent av de kommuner som var emot 

sammanläggningen var det p.g.a. den slutliga sammanläggningen. 30 procent motsatte 

sig sammanläggningen i sin helhet och ville bestå som egna kommuner. 

3. Metod  
Denna undersökning har granskat de åsikter som uppkom i samband med 

kommunalfullmäktigesammanträden i Aneboda, Asa och Bergs kommuner, liksom har 

protokoll från partimöten och olika dagstidningar gåtts igenom. I de fall som voteringar 

förekom har dessa resultat tolkats. I uppsatsen tillämpas både kvalitativ och kvantitativ 

metod.  

Kvalitativ metod har använts då det handlat om de åsikter och motsättningar som 

uppkommit mellan och inom Aneboda, Asa och Bergs kommuner vid 

sammanläggningen till Lammhults storkommun. Asa och Berg var av ren 

landsbygdskaraktär, Aneboda hade både landsbygdskaraktär och tätortsinslag. Det kan 

tänkas att valet av Lammhult som centralort i den nya kommunkonstellationen kan ha 

väckt en del åsikter, i synnerhet i Asa och Berg som var ren landsbygd. Var dessa 

åsikter partipolitiska eller geografiska och hur uttrycktes den lokala identiteten? I de fall 

som åsikter uttrycks i dagstidningar har dessa också tolkats kvalitativt.   

                                                
12 Larsnäs Mats, 1995, s. 52-53. 
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Kvantitativ metod har använts i de fall det uppstått voteringar i samband med beslut 

som funnits dokumenterade i protokoll, både i kommunalfullmäktige och i 

partimötesprotokoll. Detta för att visa på hur de olika partierna eller partimedlemmarna 

röstat. Voteringssiffror i kommunalfullmäktige har i vissa fall tolkats, då det i protokoll 

ibland endast återgivits röstresultat och inte vem som röstade vad, mer än de som ställt 

förslagen som behandlats vid votering.  

3.1 Källmaterial  

Källmaterialet har utgjorts av för det första offentliga handlingar.  Dessa har hämtats 

dels ur konseljakten i riksarkivet, dels från Växjö kommunarkiv. Det handlar om olika 

former av protokoll från Aneboda, Asa och Bergs kommuner, samt från Länsstyrelsen i 

Kronobergs län och Kungliga Kammarkollegiet. Protokoll från Socialdemokraternas 

arbetarekommun i Lammhult och Lammhults SDUK, Socialdemokratiska 

ungdomskommittén, har utgjort en del av det empiriska materialet, som har hämtats från 

Kronobergsarkivet. Tyvärr har de övriga partierna, eller lokalavdelningarna, inga 

protokoll som är relevanta för uppsatsen. Dessa handlingar har hämtats ur 

Kronobergsarkivets folkrörelsearkiv. De protokoll jag använt mig av tolkar jag som 

tillförlitliga. De är skrivna av sekreterare under olika möten, som sedan justerats av 

någon annan. Oftast återges inte diskussioner i protokollen, vilket hade underlättat 

tolkningen av olika uppfattningar. Snarare är det olika alternativ till beslut och 

voteringssiffror som kan visa meningsskiljaktigheter. Dessa resultat och alternativ 

måste tolkas. Sedan finns det en tydlig tendens med de flesta protokoll från de olika 

kommunerna. De har sina önskemål och agendor och försöker motivera varför just deras 

förslag borde få gehör. Dock utan att vara ensidig, exempelvis i Aneboda 

kommunalfullmäktige redogörs för olika åsikter bland politikerkåren. 

 För det andra handlar det om källmaterial som bestått av tryckta källor genom 

följande lokaltidningar: Smålandsposten (h), Växjöbladet (bf) och Kronobergaren (s). 

Även dessa källor anser jag tillförlitliga. Dock är vissa saker, så som detaljrika 

återgivningar av diskussioner, möjligen efterhandskonstruerade eller redigerade. En 

journalist på plats under en diskussion kanske inte kan återge den helt till fullo eller blir, 

beroende av politisk eller geografisk hemvist, tendentiös i sin återgivning. 
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4. Teori 

4.1 Konflikt och konsensus och politisk kultur 

Två vanligt förekommande begrepp inom besluts- och förhandlingsteori är konflikt och 

konsensus. Konsensus anses vara en positiv term då större delen av de inblandade 

aktörerna är överens, medan konflikt är den motsatta företeelsen och anses negativ. Att 

lösa en konflikt kan vara att uppnå konsensus, eller att genomföra en omröstning i 

ärendet. För samhällsutvecklingen, exempelvis i en kommun, behövs både konflikt och 

konsensus, annars riskerar det att stagnera och utarmas.13 Konflikt och konsensus är 

begrepp som kan ha olika innebörd. Dels kan de avse olika beteenden, dels åsikts- och 

intresseskillnader, graden av åsiktsbaserade skiljelinjer eller graden av konflikt och 

konsensus. Detta tar sig tydligast uttryckt i konflikt, då konflikt kan vara uttryck för 

åsikts- och ideologiska skillnader eller graden av konfliktbeteende, som kan finnas vid 

både små och stora åsiktsskillnader, exempelvis i formfrågor. Det går inte alltid att 

skilja mellan motsättningar grundade ur det politiska beteendet och de stora ideologiska 

motsättningarna i sakfrågor.14 Det finns tre konflikt- och konsensusperspektiv som 

berör denna undersökning. Det är dels konflikten mellan kommun och stat, alltså 

motståndet mot en sammanläggning av kommuner. Dels är det konflikt och konsensus 

mellan kommuner, alltså aktörerna som drabbades av förändringen. Slutligen är det 

konflikt inom kommunen, konflikt och konsensus i kommunalfullmäktige – det högst 

beslutande organet i denna undersökning.15 

Politisk kultur på kommunal nivå avser ofta tonen mellan kommunalpolitikens olika 

grupperingar. Detta kan kopplas till relationen konflikt – konsensus. Den politiska 

kulturen kan i vissa kommuner kännetecknas av starkt samförstånd, i andra kommuner 

kan den politiska kulturen ta sig i uttryck i konfrontation. Skillnaden i den politiska 

kulturen är polariseringen i det politiska systemet. En större andel åtskillnad ger ofta 

större andel konflikt. Detta kan ta sig i utryck när de två största partierna med en stor 

andel av de totala rösterna i kommunalfullmäktige tillhör varsin sida den traditionella 

blockgränsen.16 

                                                
13 Stjernquist Nils, 1993, s 126. 
14 Lantto Jonas, 2005, s 30-31. 
15 Wångmar, 2003, s 37.  
16 Wångmar, 2013, s 59. 
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Teorier om konflikt och konsensus valdes för att tydliggöra de debatter och samtal 

som fördes inom och mellan kommunerna, samt mellan stat och kommun, vid tiden för 

sammanläggningarna, vad de grundade sig i och varför. Begreppen återfinns i 

uppsatsens syfte och utgör grunden i uppsatsens frågeställning. Vilka åsikter och 

konflikter förekom under kommunsammanläggningen? Vad grundade de sig i? Fanns 

det mått av konsensus inom och mellan kommunerna? Teorin politisk kultur används 

för att kunna avgöra huruvida konflikter var partipolitiska eller geografiska, hur 

konsensus uppnåddes - genom kompromissande, omröstningar osv.? 

4.2 Lokal identitet 

Den lokala identiteten kan liknas vid känslan av tillhörighet, det skriver etnologen 

Anders Salomonsson. Han menar att lokal identitet är platsen där du identifierar sig 

själv och känner till din omgivning, hembygdskänsla med andra ord. Detta är något som 

uttrycks både inåt och utåt – ett skapande av ”vi-och-dem”, där ”vi” är den kända och 

accepterade kulturen och ”de” den avvikande kulturen. Detta fenomen är en sorts 

etnocentrism, där tolkningen av andras kultur har utgångspunkt i den egna.17 Lennart 

Johansson skriver om hur stationssamhällen ville framhäva sin egen särart mot 

omgivande landsbygd. Nykterhet och skötsamhet var dygder som skiljde Alvesta 

stationssamhälle från den omgivande bebyggelsen, ”De andra”. Den kulturella 

distanseringen och markeringen mellan stationssamhälle och landsbygd kunde vara 

synen på nykterhet eller religiös inriktning, frikyrka eller statskyrka. Synen på alkohol 

var en symbol för kulturell identitet och avgörande för den kulturella distanseringen och 

markeringen mellan stationssamhället och landsbygden. Gränsdragning på ”vi i 

samhället” och ”de runt omkring”. I Alvesta var detta särskilt tydligt. Nykterhet blev en 

viktig del för att att manifestera en kultur  specifik för stationssamhället. Alvesta 

stationssamhälle markerade med hjälp av nykterhet och skötsamhet mot landsbygden. 

Inställning till alkohol blev en symbolfråga i identitetsskapande. Det var viktigt att 

skapa en kulturell distans gentemot ”de andra”.18 Erik Wångmar har i sin avhandling 

från Sockenkommun till storkommun brutit ned begreppet lokal identitet till fem 

kategorier, varav tre kommer tillämpas i denna fallstudie: 

• Sockenidentifikation 

                                                
17 Salomonsson Anders, 1994, s 103-104. 
18 Johansson Lennart, 1999, s 116-117. 
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• Livsformsidentifikation 

• Köpingsambitioner 

Krav på fortsatt kommunal självständighet kan kopplas till sockenidentifikation och 

köpingsambition. Livsformsidentifikation är främst de argument som framfördes om en 

annan kombination till storkommun, som att landsbygdskommuner borde ingå i en 

storkommun tillsammans, så kallade landsbygdsallianser.19 

I och med kommunsammanläggningen luckrades gamla gränser och traditioner upp, 

landsbygden slogs ihop med stationssamhället, sockengränserna tappade betydelse och 

det kommunala centrumet förflyttades. Bland de åsikter som fördes fram om alternativa 

kommunindelningar gick det att se uttryck för lokal identitet. De tre punkterna 

sockenidentifikation, livsformsidentifikation och köpingsambitioner är de kategorier av 

lokal identitet som kommer att prövas i uppsatsen och kopplas till om konflikter var 

partipolitiska eller geografiska, samt synen på en eventuell köpingbildning av 

Lammhults stationssamhälle.  

4.3 Centrum och periferi  

Dessa begrepp är geometriska termer som utgår från att samhällets utformning och 

utveckling påverkas av avståndet mellan centrum och omgivande periferi. I centrum 

samlades den kommunala administrationen, den politiska ledningen och 

servicefunktioner som brandkår, skola och sjukvård. Omkring centrum ligger periferin - 

det omgärdande område som kopplades till centrum för dess överlevnad. Periferins 

bortre gräns var det längsta avstånd någon var beredd att transportera sig för att bruka 

någon av centrumets servicefunktioner. Tillgängligheten till servicefunktioner och 

närhet till maktcentra var, självklart, närmare i kommunens centrum än i periferin. 

Befolkningsunderlag och kommunikationssystem var två viktiga parametrar för 

centrumets status.20 

Denna geografiska aspekt kopplas till hur det kommunala centrat och viktiga 

servicefunktioner flyttades från ett centrum som blev periferi, till en ort som skulle 

utgöra det nya centrumet och vilken påverkan det hade på den kommunala debatten 

inom kommunerna inför sammanläggningen.  

                                                
19 Wångmar, 2003, s 54.  
20 Wångmar, 2013, s 61. 
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5. Bakgrund  
Kommunsammanläggningen var ett steg i att modernisera Sverige och en del i 

socialdemokraternas idé om välfärdsstaten. 1939 skrevs en motion av fem 

socialdemokrater som initierade reformen. 1943 tillsattes en kommitté för att överse 

indelningen, något som fördröjts dels av andra världskriget och dess följder för 

politiken, dels på grund av regeringen farhåga att möta motstånd för en sådan reform. 

För att få bärkraftiga kommuner som kunde klara av de krav välfärden skulle ställa var 

det nödvändigt att slå samman små kommunala enheter till en större enhet. Det 

kommunala självstyret fick en ny betydelse, då kommunen inte längre var autonom utan 

ett redskap för att genomföra statens välfärdspolitik. Sammanläggningen medförde 

starkare kommunal administration och ekonomisk kapacitet, liksom den politiska 

kapaciteten ökade något. Färre kommuner förde med sig att det blev lättare för staten att 

kontrollera de nya kommunerna.21 

Indelningsbesluten fattades under perioden 25 februari 1949 till 16 juni 1950. I och 

med detta skulle landet delas in i 822 landskommuner, 82 köpingar och 132 städer, 

totalt 1036 primärkommuner.22 Kronobergs län var det län som i störst utsträckning 

hade kommuner som sammanlades med tvång, hela 75 procent av kommunerna. I hela 

landet var det 39 procent av kommunerna som sammanlades med tvång.23 

5.1 Riksdagsbehandling  

Under riksdagsbehandlingen av propositionen till kommunsammanläggningen inkom 

fyra motioner i riksdagens första kammare och fem motioner i riksdagens andra 

kammare. Ingen av dessa var helt emot den nya kommunala indelningen, de flesta ansåg 

att en sådan behövdes. Dessa motioner syftade, sammanfattningsvis, till att göra 

reformen mindre långtgående, särskild vad det gällde minimigränsen för folkmängd i de 

nya kommunerna och gällande tvångssammanläggningar vid genomförandet. Den satta 

gränsen på 2000 invånare ansågs alldeles för hög, tvångssammanläggningar troddes 

leda till ökat tjänstemannastyre och till allt för stora kommunala enheter. Förslagsvis 

                                                
21 Wångmar, 2003, 84-85, 133, 237-238, 240. 
22 Wångmar, 2003, s.165. 
23 Wångmar, 2003, s. 58. 
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skulle pastoraten utgöra de nya kommunerna, samt skulle befolkningens åsikter tas i 

akt. I regel kom dessa motioner från borgerliga ledamöter, främst bondeförbundare. 24 

 Tillsammans blev propositionen och motionerna remitterade till 

konstitutionsutskottet, KU, som ansåg att den nya indelningen behövdes och var 

nödvändig för det kommunala självstyrets fortsättning. KU avvisade kraven på lägre 

minimigräns, dock fick minimigränsen inte bli undantagslös. Undantag skulle göras för 

vissa ö-kommuner, i kommuner med likartade kommunikationsförhållanden, där stora 

problem skulle uppstå etc. KU avstyrkte kraven på närmare koppling mellan pastoraten 

och den nya kommunindelningen, men var till viss del öppna för att pastorat i vissa fall 

kunde utgöra den nya kommunen. Befolkningens synpunkter skulle beaktas så gott det 

var möjligt. KU hade förslag till ändringar i lagtexten. Dels skulle även landstingets 

förvaltningsutskott få yttra sig över det preliminära förslaget på kommunbildning som 

länsstyrelsen lade fram. Dels skulle reformens vara klar till och med 31 december 1951. 

Slutligen skulle ordet ”indelningsändring” bytas ut mot ”sammanläggning”.25 

 Efter att propositionen och motionera varit i KU var det dags för debatt och beslut i 

första kammaren, där krav på sänkt minimigräns åter gjorde sig hörda. Dessa åsikter 

hördes ofta från ledamöter som kom från kommuner som inte uppfyllde denna 

minimigräns. KU:s utlåtande fick bifall utan rösträkning i första kammaren. Debatten i 

andra kammaren kom att likna debatten som förts i första kammaren angående 

minimigräns för folkmängd i de nya kommunerna, samt att reformen var nödvändig för 

den kommunala självstyrelsen. I övrigt behandlades två KU-reservationer som 

behandlade dels minimigränsen för folkmängd och dels att tvångssammanläggningar 

endast skulle få göras om de blev önskade av ett allmänt behov. Vid omröstningen i 

andra kammaren fick reservationerna inget gehör och KU:s utlåtande gick sedermera 

igenom. Sedan kunde det lokala indelningsarbetet påbörjas.26 

5.2 Aneboda 

Aneboda socken, med anor från 1300-talet, ligger mellan länsgränserna för Kronobergs 

och Jönköpings län. Norrut finns Hjälmseryd, österut hittas Asa och Berg, söderut finns 

                                                
24 Wångmar, 2003, s. 109-110. 
25 Wångmar, 2003, s. 111-112. 
26 Wångmar, 2003, s. 113-121. 
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Moheda och västerut ligger Slätthög. 27 Fram till 1860-talet var Lammhult blott en 

jordbruksbygd, till dess att järnvägen i form av södra stambanan kom att gå genom 

orten.28 Lammhult var delat itu mellan två län och två kommuner, den norra delen 

tillhörde Hjälmseryds kommun i Jönköpings län och den södra delen tillhörde Aneboda 

kommun i Kronobergs län. Detta var något som kom att orsaka en del organisatoriska 

problem för orten och kommunerna, till dess att orten överfördes i sin helhet till 

Aneboda kommun i Kronobergs län 1947.29  

Efter valet 1946 var mandatfördelningen i kommunalfullmäktige enligt följande:30 

- Socialdemokraterna, 11 mandat 

-  Högerpartiet, 3 mandat 

- Bondeförbundet, 3 mandat 

- Folkpartiet, 3 mandat 

Invånarantalet i kommunen var stadigt stigande, från 1910 till 1949 ökade antalet 

invånare från 946 stycken till 1 799, den viktigaste förklaringen var överföringen av 

hela Lammhult samhälle inräknat.31 

5.3 Asa 

Asa landskommun var belägen söder om Hultsjö i Jönköpings län, öster om Aneboda, 

norr om Berg och Tolg och väster om Hornaryd och Ramkvilla i Jönköpings län.32 Asa 

var en skogs- och jordbruksbetonad kommun, i stort sett helt utan industri, bortsett från 

viss sågverksverksamhet. Med båttrafiken på Asasjön möjliggjordes transport av varor 

och virke till bland annat Räppe, Tolg och Åby, samt passagerartrafik mellan Asa och 

                                                
27 Kristoffersson Nelly, 1969, s. 232-233. 
28 Knöös Ingrid, 1995, s. 35. 
29 Samuelsson Pontus, 2013. 
30 SCB Kommunala valen 1946, s 218 . 
31 Riksarkivet Stockholm, Konseljakt inrikesdepartementet, 18/11 1949, nr4, Kammarkollegiets 
yttrande, 12/5 1949. 
32 Den nya kommunala indelningen i text, statistik och kartor 1950, s 39. 
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Evedal i Växjö.33 Avfolkningen av landsbygden slog hårt mot Asa, som 1910-1949 gick 

från 1431 invånare till 860 invånare.34 

Efter valet 1946 var mandatfördelningen i kommunalfullmäktige enligt följande:35 

- Socialdemokraterna, 6 mandat. 

- Högerpartiet, 3 mandat. 

- Bondeförbundet, 11 mandat 

5.4 Berg 

Berg omgärdas av sju socknar; Aneboda, Asa, Tolg, Tjureda och Ormesberga, samt Ör 

och Moheda.36 Jordbruket har varit den största näringen i bygden.37 Investeringar i 

jordbruket skedde ofta via den, för gårdarna, så ekonomiskt viktiga skogen.38 I övrigt 

fanns i landskommunen näringar som sågverk, mureri, korgmakeri, skomakeri och 

dagligvaruhandel.39 Hembygdsföreningen var en kritisk part mot en 

kommunsammanläggning. Den mest drivande kraften mot den nya indelningen tycks ha 

varit Elin Wägner, som med pennan som vapen anförde flera kritiska inlägg i 

Bergkrönikan om hur landsbygden skulle förlora kampen mot tätorten med nämnda 

reform i åtanke. 40 Mellan 1910 och 1949 minskade invånarantalet från 1 134 till 927 

invånare.41  

  

                                                
33 Fransson Emil, 1969, s 73-79. 
34 Riksarkivet Stockholm, Konseljakt inrikesdepartementet, 18/11 1949, nr4, Kammarkollegiets 
yttrande, 12/5 1949. 
35 SCB Kommunala valen 1946, s 218. 
36 G. Peterson Thage, 1999, s 19. 
37 Johnsson Ingvar, 1969, s 42. 
38 Persson Roland, 1996, s 34. 
39 Andersson Sune, 1996, s 57-74. 
40 Schlecker Märta, Andersson Sune, 1996, s 137. Wägner, 1946 och 1947. 
41 Riksarkivet Stockholm, Konseljakt inrikesdepartementet, 18/11 1949, nr4, Kammarkollegiets 
yttrande, 12/5 1949. 
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Mandatfördelningen i Bergs kommunalfullmäktige efter valet 1946 enligt följande:42 

- Socialdemokraterna, 4 mandat. 

- Högerpartiet, 4 mandat. 

- Bondeförbundet, 11 mandat. 

- Folkpartiet, 1 mandat 

5.5 Tolg 

Omgärdat av Berg, Asa, Ramkvilla, Tjureda, Sörby, Drev och Hornaryds socknar ligger 

Tolgs socken. Där blandades slättbygd med skogsbygd, strax innan det sydsvenska 

höglandet.43 Ortens inkomstbringande källor var först och främst jordbruket som var det 

som präglade bygden, sedan fick skogsbruket mer betydelse i takt med att jordbruket 

blev olönsamt.44 Mellan 1910-1949 sjönk invånarantalet från 1 358 till 1 060 invånare.45 

Mandatfördelningen i kommunalfullmäktige efter valet 1946 enligt följande:46 

- Socialdemokraterna, 7 mandat. 

- Högerpartiet, 5 mandat. 

- Bondeförbundet, 8 mandat. 

 

  

                                                
42 SCB Kommunala valen 1946, s 218. 
43 Wide Ragnar, 1967, s. 9, 99. 
44 Bjersing Ingemar, 1967, s. 253. 
45 Riksarkivet Stockholm, Konseljakt inrikesdepartementet, 18/11 1949, nr4, Kammarkollegiets     
yttrande, 12/5 1949. 
46 SCB Kommunala valen 1946, s 218. 
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6. Empirisk undersökning 

6.1 Länsstyrelsens första utkast 1946 

Länsstyrelsens första utkast till den nya kommunindelningen föreslog att Asa, Aneboda 

och Berg skulle sammanläggas till en kommun med Lammhult som huvudort. 47 

Tabell 1. Länsstyrelsens första utkast till Lammhults storkommun år 1946 

Landskommuner Folkmängd 
1/1 1946 

Befolknings-
utveckling 
sedan 1910 

Skattekronor 
enl. 1946 års 
taxering 

 

Asa 911 -520 7,944:-  

Aneboda 1,142 +289 14,526:-  

Berg 958 -176 6,389:-  

Lammhults storkommun 3,011 -407 28,859:-  
Källa: Riksarkivet Stockholm, Konseljakt inrikesdepartementet, 18/11 1949, nr4, Länsstyrelsens 
första utkast 1946 

Som svar på länsstyrelsens utkast uppgav Aneboda kommunalfullmäktige att Aneboda 

socken borde få bestå som egen kommun.48 Kommunens största parti, 

Socialdemokraterna, ansåg att Aneboda kommun borde bestå som självständig enhet.49 

Om detta visade sig omöjligt skulle partiet driva att hela Norrvidinge härad blev 

storkommun.50Även Asa kommunalfullmäktige önskade att bestå som självständig 

enhet och hänvisade till den stora arealen, de allt annat än goda förbindelserna för 

politiker att transportera sig till Lammhult och det numera goda skatteunderlaget. Dock 

diskuterades följande två alternativa kommunbildningar: 

1. Anslutning till de övriga kommunerna i Tolgs pastorat; Tolg och Tjureda 

landskommuner 

2. Anslutning till Aneboda och eventuellt Bergs socknar, med Lammhult som 

huvudort 

 Argument för att pastoratets kommuner skulle utgöra en storkommun var att det vore 

traditionsenligt och naturligt att pastoraten utgjorde den nya kommunen, samt att 

                                                
47 Riksarkivet Stockholm, Konseljakt inrikesdepartementet, 18/11 1949, nr4, Länsstyrelsens 
första utkast 1946. 
48 Växjö kommunarkiv: Protokoll Aneboda kommunalfullmäktige. 31/8 1946 § 2. 
49 Kronobergsarkivet: Protokoll Lammhults Arbetarekommun. 21/8 1946 §9. 
50 Kronobergsarkivet: Protokoll Lammhults Arbetarekommun. 25/10 1946 §7. 
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pastoratets tre kommuner hade likartad näringsstruktur – landsbygd. Vad som talade 

mot detta förslag var det långa avståndet till Tolg, dit Asaborna sällan hade ärenden. 

Argument för att sammanläggas med Aneboda och Bergs socknar med Lammhult som 

huvudort var att huvuddelen av Asa kommun ofta hade affärer och ärenden till 

Lammhult, där det fanns läkare, mejeri, bank, veterinär etc. Inför voteringen om 

förslagen uppgav en ledamot att politikernas geografiska hemvist skulle påverka 

resultatet i ärendet, då många politiker bodde i delarna närmast Tolg. Detta skulle 

medföra att folkviljan inte skulle representeras av bifallet förslag. Förslag 1 vann bifall 

med 12 röster mot 4, 2 ledamöter avstod röstning. Asa kommunalfullmäktige skulle 

driva på att kommunerna i pastoratet, Asa, Tolg och Tjureda, skulle utgöra ny 

storkommun.51 

 Bergs kommunalfullmäktige beslutade enhälligt att verka för en sammanläggning 

med Ormesberga och Tjureda, och om nödvändigt även Tolg.52 Detta förslag fick inte 

gehör i varken Tjureda eller Ormesberga, så vid ett extra insatt möte beslöt Bergs 

kommunfullmäktige att verka för att det i Norrvidinge härad skulle finnas två 

storkommuner efter sammanläggningen. Den ena skulle bestå av Gårdsby, Söraby, 

Tjureda och eventuellt Ormesberga, den andra av Aneboda, Asa, Berg och Tolg. Det 

påpekades att invånarantalet skulle bli större i den sistnämnda kommunen, men att 

utflyttningen troligtvis skulle hålla i sig i Asa, Berg och Tolg som var rena 

jordbrukssocknar. Då Lammhult kanske bildade egen köping i framtiden vore det 

lämpligast med föreslagna indelning. Vidare framhölls att Tolgs västra gräns stod mot 

Bergs kyrkby samt att Berg och Tolg alltid haft livliga förbindelser, både kommersiellt 

och i största allmänhet.53 

I Smålandsposten rapporteras det om hur samtalet gått mellan ombuden under 

länsstyrelsens förhandlingar vid ett sammanträde om den nya kommunindelningen i 

Norrvidinge. Där framkommer det att lösningen av vissa lokala skolfrågor vid en 

sammanläggning mellan Asa och Aneboda hade underlättats. Ombuden från Asa var 

högst oeniga om ortens förhållande till Lammhults samhälle. Ett ombud yttrade att 

förslaget med Lammhult som huvudort hade ”väckt allmän misstämning” bland 

Asaborna. En stor orsak till detta var hur läget skulle bli om huvudorten bildade köping 

och lämnade en kommun i spillror. Ombudet påpekade att om Asas självständighet inte 

                                                
51 Växjö kommunarkiv: Protokoll Asa kommunalfullmäktige. 22/9 1946 § 1. 
52 Växjö kommunarkiv: Protokoll Berg kommunalfullmäktige. 2/9 1946  § 3. 
53 Växjö kommunarkiv: Protokoll Berg kommunalfullmäktige. 23/11 1946 § 4. 
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kunde ges, så skulle pastoratsindelningen följas vid sammanläggningen. Ett annat 

ombud från Asa tillbakavisade föregående talares ord och sa att de var: ”en sanning med 

mycket stor modifikation”. Han menade att större delen av Asas invånare ville åt 

Lammhult, men beroende på kommunalfullmäktigeledamöternas bostäder som fanns 

andra sidan socknen, har kommunalfullmäktige inte tagit upp större delen av 

befolkningens önskan. En folkomröstning skulle visa detta. Ett tredje ombud från Asa 

tillbakavisade föregående talares syn på befolkningens åsikt och menade att i en 

folkomröstning skull två tredjedelar rösta för pastoratsindelningen som ny kommun, 

endast en tredjedel för att söka samarbete med Aneboda. Om det ändå skulle leda till att 

Asa och Aneboda skulle utgöra kommun, borde Tolg överföras till densamma, på grund 

av framtidens köpingsbildande av Lammhult. Anebodas ombud anförde att med sina 

2000 invånare och industrier på frammarsch borde kommunen få kvarstå som 

självständig enhet. Om detta inte kunde tillgodoses godtogs utredningsmannens förslag. 

I fråga om Tolg borde ingå i den nya kommunen ställde sig Aneboda tvekande. 

Lammhult hade lidit av att vara tudelat i två kommuner, detta hade hämmat 

utvecklingen av samhället. Med en stark landsbygdskommun som omgärdade samhället 

befarades att liknande problem kunde uppstå. Från Bergs kommunalfullmäktige lästes 

protokollet från föregående kommunalfullmäktigesammanträde där ledamöterna 

tillstyrkte den föreslagna indelningen, om den egna kommunen inte fick bestå som sin 

egen, med en önskan om att Tolg medföljde i densamma.54 Från samma möte 

rapporterar Växjöbladet om hur ett av Tolgs ombud ange hur kommunen upplevde sig i 

kläm av processen. Helst såg de pastoratsindelningen som grund för ny storkommun. 

Reformen i sig trodde de inte skulle föra något gott med sig, då centralisering inte skulle 

föra med sig ekonomiska fördelar. Det ansågs omotiverat att bilda, så kallade, 

norrlandskommuner i Småland.55 Kronobergaren berättar hur det rått delade meningar 

om vart Tolg skulle hamna i frågan, som befann sig mittemellan. Länsnotarie Curt 

Högberg berättade för tidningen att det enda som är säkert gällande Norrvidinge härads 

framtida kommunbildning var att Ormesberga kommun skulle bilda storkommun med 

Ör och Moheda från Allbo härad.56 

                                                
54 SMP 30/11 1946. 
55 Växjöbladet, 30/11 1946. 
56 Kronobergaren, 30/11 1946. 
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6.2 Länsstyrelsens preliminära förslag 1947 

I Länsstyrelsens preliminära förslag till ny kommunindelning 1947 föreslogs att Asa, 

Aneboda, Berg och Tolg skulle sammanläggas till Övre Norrvidinge kommun.57 

Tabell 2. Länsstyrelsens förslag till Lammhults storkommun 1947 

Landskommuner Folkmängd 1/1 
1946 

Befolknings-
utveckling 
sedan 1910 

Skattekronor 
enl. 1946 års 
taxering 

 

Asa 911 -520 7,944:-  

Aneboda 1,142 +289 14,526:-  

Berg 958 -176 6,389:-  

Tolg 1,122 -236 8,809:-  

Lammhults storkommun 4,133 -643 37.668:-  

Källa: Riksarkivet Stockholm, Konseljakt inrikesdepartementet, 18/11 1949, nr4, Länsstyrelsens 
preliminära förslag, 30/1 1947 

Då tätorten Lammhult var fullt ut införlivad i Aneboda kommun 1947 blev den relativt 

folkrik och en köpingsbildning var att räkna med för samhället. Därför skulle 

omkringliggande landskommun behöva vara stark och bärkraftig för att klara sig då 

Lammhult bildade köping. Därför skulle en sammanläggning med Aneboda, Asa, Berg 

och Tolgs kommuner vara nödvändig. Invånarna i de västra delarna av Asa anges ha 

livliga förbindelser med Lammhult.  Lammhult anges som huvudort på grund av att det 

i samhället finns läkare, bank, mejeri etc. Tolg finns med i förslaget för att Bergs 

kommunalfullmäktige önskat så, även om det vore naturligare att Tolg sammanlades 

med Gårdsby, Söraby och Tjureda till Nedre Norrvidinge kommun.58 

Lammhults Socialdemokratiska Ungdomskommitté, SDUK, var av åsikten att 

Aneboda kommun borde få kvarstå som sin egen, då majoriteten av ledamöterna i det 

nya kommunalfullmäktige skulle komma från landsbygden. Detta skulle föra med sig 

att viktiga frågor skulle bli eftersatta i Lammhult.59 Socialdemokraterna i Lammhult var 

av samma åsikt som SDUK och lämnade under processens gång ett yttrande angående 

det preliminära förslaget till kommunbildning,  där ett antal landsbygdsbetonade orter 

                                                
57 Riksarkivet Stockholm, Konseljakt inrikesdepartementet, 18/11 1949, nr4, Länsstyrelsens 
preliminära förslag, 30/1 1947. 
58 Riksarkivet Stockholm, Konseljakt inrikesdepartementet, 18/11 1949, nr4, Länsstyrelsens 
preliminära förslag, 30/1 1947. 
59 Kronobergsarkivet: Protokoll Lammhults S.D.U.K. 1/2 1947 § 11. 
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var inkluderade. De skrev där att viktiga frågor för Lammhult blivit eftersatta då orten 

varit delad mellan två kommuner fram till 1947. Det preliminära förslaget skulle 

innebära att landsbygdsrepresentanterna skulle bli fler än de från samhället och på så 

sätt kunna bestämma i de kommunala frågorna. Detta skulle leda till att Lammhult blev 

eftersatt även i framtiden. Arbetarekommunen föreslog att Aneboda, med sina drygt 

1600 invånare sedan inkorporeringen av hela Lammhults samhälle, skulle fortsätta som 

självständig kommun. Argumentet var att samarbetet mellan invånarna i samhället och 

på landsbygden alltid varit bra och därför borde få fortsätta ostört. Vidare föreslogs att 

Asa, Berg och Tolg bildar en egen storkommun, som då skulle få 2,991 invånare.60 

Lammhults folkpartiavdelning och Aneboda-Lammhults högerförening förespråkade 

också att Aneboda skulle fortsätta som egen kommun, liksom den lokala 

köpmannaföreningen, Röda kors-kretsen, hantverks- och industriföreningen och 

träindustriavdelning 232.61 

Kommunalnämnden i Aneboda hade förberett ett yttrande som presenterades i 

kommunalfullmäktige. Uttalandet menar att kommunen befann sig i ständig tillväxt, 

både vad det gäller invånarantal och skatteunderlag. Det påpekas att länsutredningen 

inte inräknat befolkningsökningen som sammanföll med inkorporerandet av hela 

Lammhults samhälle i kommunen, ökningen skulle vara +783 istället för +289. Den 

föreslagna storkommunen skulle kunna leda till önskemål från Lammhults sida att bilda 

köping, då det med kringliggande kommuner kunde uppstå intressekonflikter gällande 

att tillgodose Lammhults behov. Kanske skulle Lammhult då bryta sig ur 

storkommunen och bilda köping, ensamt eller med Aneboda landskommun. Båda dessa 

alternativ ansågs olyckliga. Aneboda står fast vid att kommunen borde få kvarstå som 

egen enhet och åberopar de traditionellt goda relationerna inom kommunen mellan 

stationssamhälle och landsbygd. Detta ansågs vara det bästa för både bygden och 

befolkningen i kommunen. Den ende ledamot som tyckte annorlunda var 

Bondeförbundets Hellner Frejfors, som ansåg att en köpingsbildning av Lammhult 

skulle göra att Aneboda kommun ensamt skulle vara för glest befolkad för att klara 

denna utmaning. Därför vore storkommunen Aneboda-Asa-Berg bättre, då det i detta 

område fanns både tätort och stor landsbygd. Kommunalfullmäktige beslutade enhälligt, 

                                                
60 Kronobergsarkivet: Protokoll Lammhults arbetarekommun. 1/3 1947 § 21. 
61 Riksarkivet Stockholm, Konseljakt inrikesdepartementet, 18/11 1949, nr4, Kammarkollegiets 
yttrande, 12/5 1949. 
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om än med tvekan från Hellner Frejfors, att driva kommunalnämndens uttalande i 

frågan.62 

Asa voterade om två yrkanden. Det första yrkandet innebar att bifalla det preliminära 

förslaget med kravet att Tolgs kommun tillhör Övre Norrvidinge kommun. Dock ansåg 

fullmäktige det bäst om alla häradets socknar sammanfördes till en kommun under 

namnet Norrvidinge. Det andra yrkandet var att avslå det preliminära förslaget i sin, 

utan krav på Tolgs inkludering i storkommunen. Det första förslaget till uttalande hörde 

bifall med voteringssiffrorna 11 för och 6 mot. 63 

Berg höll fast vid sitt förslag, som även var Länsstyrelsens preliminära förslag, att 

Aneboda, Asa, Berg och Tolg borde utgöra en kommun. De ansåg detta vara det bästa 

sättet att lösa frågan på. Kommunalfullmäktige önskade att frågan om köpingsbildning 

av Lammhult skulle lösas innan eller i samband med den nya kommunindelningen. De 

pekar också på att de, liksom flera andra kommuner, ”helst skulle velat fortsätta sitt eget 

fria liv inom de gamla gränserna.”64 

Tolgs kommunalfullmäktige tog ställning till två förslag när de behandlade det 

preliminära förslaget från länsstyrelsen. Det ena förslaget var att Tolgs pastorat skulle 

bli storkommun, och om detta förslag inte tillgodosågs skulle det preliminära förslaget 

godtas och Tolg skulle tillföra Övre Norrvidinge. Det andra förslaget var att bifalla 

kommunalstämmans yttrande.65 Yttrandet löd att storkommunen borde utgöras av Tolgs 

pastorat. Om detta inte kunde tillgodoses önskade Tolg att inkluderas i Nedre 

Norrvidinge. Stämman tog starkt avstånd till det preliminära förslaget där Tolg 

inkluderades i Övre Norrvidinge. Detta skulle leda till komplikationer då avståndet 

ansågs stort till Lammhult och kommunikationerna dåliga, vilket skulle föra med sig 

dyra kostnader då skolbarnen skulle behöva skjutsas eller inackorderas i Lammhult. I 

Nedre Norrvidinge hade Tolg redan bra busstrafik. Det bästa vore dock om Aneboda 

och Gårdsby kunde kvarstå som självständiga kommuner, då Lammhult eventuellt 

skulle bilda köping och Gårdsby inkorporeras i Växjö stad. Övriga kommuner i 

Norrvidinge, inklusive Ormesberga, skulle då utgöra storkommun.66 

                                                
62 Växjö kommunarkiv: Protokoll Aneboda kommunalfullmäktige. 24/3 1947 § 4. 
63 Växjö kommunarkiv: Protokoll Asa kommunalfullmäktige. 23/3 1947 § 1. 
64 Växjö kommunarkiv: Protokoll Berg kommunalfullmäktige. 22/3 1947 § 7, s 2. 
65 Växjö kommunarkiv: Protokoll Tolg kommunalfullmäktige. 9/3 1947 § 3. 
66 Växjö kommunarkiv: Protokoll Tolg kommunalstämma, 9/3 1947 § 3. 
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I en insändare i Smålandsposten skriver signaturen ”E” att namnen Övre och Nedre 

Norrvidinge är otympliga att både skriva och tala, då de har sex stavelser. Liksom 

ansågs namnen inkräkta för mycket på det anrika häradsnamnet Norrvidinge och var av 

dessa orsaker olämpliga namn på de nya kommunerna. Författaren framför egna förslag 

på kommunnamn, där det gamla häradsnamnet finns med i mindre skala: Nordinge och 

Sydinge, Nordanvid och Sunnanvid, Norvid och Sydvid, eller de lite mer moderna 

Nordanskog och Sunnanskog. Det påpekas att detta endast var förslag och att en tävling 

kunde utlysas för att kora de nya kommunnamnen. Dock utan större förhoppningar på 

att höra bifall för förslaget.67 

6.3 Länsstyrelsens slutgiltiga förslag 1947 
Kronobergs län var, efter Kopparbergs och Värmlands län, det minst folktäta i Götaland 

och Svealand. Den glesa bebyggelsen gjorde att direktiven för 

kommunsammanläggningarna inte följdes i den mån det var tänkt. I processen försökte 

länsstyrelsen tillgodose de naturliga samhörigheterna som fanns bland kommunerna och 

arbetat för att ta så stor hänsyn som möjligt till befolkningens önskemål. På så vis kunde 

kommunernas remissvar användas som motiv för att ändra eller befästa indelningen. I 

det slutgiltiga förslaget presenteras Lammhults kommun, bestående av Asa, Aneboda 

och Bergs kommuner.68  

Kronobergaren lyfte svårigheterna med att nå en tillfredsställande 

kommunindelning, där kommunerna skulle vara bärkraftiga, inte bli för stora till arealen 

och har goda förbindelser med storkommunens olika orter. Vidare rapporteras att om 

Tolgs pastorat inte kunde bli storkommun önskades bestämt att Tolg skulle tillhöra 

Rottne storkommun.69 Smålandsposten skriver att Tolg aktivt önskat att tillfalla Rottne 

storkommun framför Lammhults storkommun. Länsstyrelsen fann detta gott, då 

Gårdsby kommun eventuellt skulle inkorporeras i Växjö stad och utebli från Rottne 

storkommun.70 

Bergs kommunalfullmäktige ansåg att den nya kommunens namn inte borde vara 

Lammhult, bl.a. därför att då orten vid en köpingsbildning skulle lämna storkommunen 

                                                
67 SMP 13/3 1947. 
68 Riksarkivet Stockholm, Konseljakt inrikesdepartementet, 18/11 1949 nr4, Länsstyrelsens 
slutgiltiga förslag, 21/7 1947. 
69 Kronobergaren 24/7 1947. 
70 SMP 24/7 1947. 
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och skulle då vilja behålla sitt namn. Efterföljande diskussion om lämpligt namn på 

kommunen gav bland annat namnet Norra Värend. Kommunalfullmäktige uppdrog att 

ge en kommitté uppdraget att samråda i namnfrågan med Aneboda och Asa kommuner, 

för att eventuellt skicka ett förslag på namn vidare till berörd myndighet.71 Asa 

kommunalfullmäktige ansåg förslaget ”ej olämpligt utan godtagbart” och biföll ”så gott 

som enhälligt” att berörda kommuner borde ta saken till länsstyrelsen och anhålla om att 

storkommunens namn skulle bli Norra Värend.72 Aneboda kommunalfullmäktige 

anförde att Lammhult var det mest lämpliga namnet på ”den ifrågasatta storkommunen 

Asa-Aneboda-Berg.” och att inga åtgärder för ändring av namnet behövde tas.73  

6.4 Kungliga Kammarkollegiets förslag 1949 
När ärendet om ny kommunindelning företogs av kammarkollegiet var det för slutlig 

handläggning, med efterföljande skrivelse till Kungl. Maj:t. Kammarkollegiets förslag 

för Aneboda, Asa och Berg var i likhet med länsstyrelsens slutliga förslag – en 

sammanläggning av de tre kommunerna till Lammhults storkommun, med Lammhult 

som huvudort.74 Motivering till valet av huvudorten Lammhult är att Aneboda, Asa och 

Bergs kommuninvånare har ett gemensamt centrum på orten – där fanns läkare, bank, 

mejeri etc. Angående kravet på utredning angående köpingsbildning av samhället är det 

en fråga som skall tas på lång sikt. 75  

Smålandsposten rapporterar om hur Anebodas önskemål om att bestå som 

självständiga inte kunde tillmötesgås då befolkningsunderlaget hade blivit för litet för 

att kunna lämnas utanför reformen. Samma motivering finns till avslaget till Tolgs 

förslag om att Tolgs pastorat skulle utgöra storkommun, tillsammans med faktumet att 

varken Asa eller Tjureda kommuner biföll förslaget. Tidningen spår att reformen 

kommer göra både gott och ont. Att luckra upp gamla identiteter och centraliseringen 

ses som sämre delar i reformen, även om större kommuner torde vara bättre i det långa 

loppet. ”Det är med kommuner som med människor: somliga vill inte umgås med 

vilken granne som helst…”.76 Kronobergaren uttrycker att det vore orimligt att 

                                                
71 Växjö kommunarkiv: Protokoll Berg kommunalfullmäktige. 20/12 1947 § 23. 
72 Växjö kommunarkiv: Protokoll Asa kommunalfullmäktige. 29/3 1948 § 10. 
73 Växjö kommunarkiv: Protokoll Aneboda kommunalfullmäktige. 29/5 1948 § 20. 
74 Riksarkivet Stockholm, Konseljakt inrikesdepartementet, 18/11 1949, nr4, Kungliga 
kammarkollegiets yttrande, 28/5 1949. 
75 Riksarkivet Stockholm, Konseljakt inrikesdepartementet, 18/11 1949, nr4, Kungliga 
kammarkollegiets yttrande, 28/5 1949. 
76 SMP 31/5 1949. 
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tillgodose sådana förslag som Anebodas och Tolgs, och menar att det vore bra att bryta 

upp det gamla och se över sockengränsen. med tiden kommer de nya storkommunerna 

att inse de ekonomiska fördelarna med större kommunal indelning. Vidare tror 

tidningen att reformen är svårast för alla de kommunalmän som riskerar att bli 

överflödiga i den politiska organisationen i storkommunen.77 

Tabell 3. Kungliga kammarkollegiets förslag till Lammhults storkommun 1949 

Källa: Riksarkivet Stockholm, Konseljakt inrikesdepartementet, 18/11 1949, nr4, Kungliga 

kammarkollegiets yttrande, 28/5 1949. 

6.5 Kung. Maj:t beslut 1949-1950 
Kronobergs län gick från 81 landskommuner till 34 storkommuner, varav 14 kommuner 

skulle lämnas helt utanför regleringen. De nya storkommunerna i Kronobergs län skulle 

bli till ytan genomsnittligt större än i övriga riket. Detta ansåg länsarkitekten i 

Kronoberg skulle kunna bidra till en klyfta mellan kommuncentrum och periferi. 

Perifera områden riskerade alltså att bli än mer eftersatta, då kommuncentrumet och 

tätorten kanske skulle prioriteras. De fördelar som landsortsbefolkningen fick genom 

bättre gemensamhetslokaler och kommunal service skulle överskuggas av nackdelen 

med det stora avståndet för att kunna nyttja lokaler och service. Den nya storkommunen 

gavs namnet Lammhult, då samhället var det dominerande i den nya kommunen och 

därmed sågs som den naturliga huvudorten. Namnet på storkommunen godtogs från 

Aneboda, men inte av Asa och Berg.78 

Lammhults storkommun var en av tre avvikelser i namnfrågan, där Övre Norrvidinge 

var det tidigare förslaget. Detta står i Smålandsposten och de skriver vidare om den 

problematik som uppstod mellan storkommun och pastoratsindelning. Asa hade tillhört 

Tolgs pastorat, Aneboda tillhörde Moheda pastorat och Berg var ett pastorat tidigare. 

                                                
77 Kronobergaren 31/5 1949. 
78 Riksarkivet Stockholm, Konseljakt inrikesdepartementet, 18/11 1949, nr4, SFS 1949:589. 

Landskommuner Folkmängd 
1/1 1949 

Befolknings-
utveckling 
Sedan 1946 

Skattekronor  
enl. 1948 års  
taxering 

Asa 860 -51 10,329:- 

Aneboda 1,799 +657 28,870:- 

Berg 927 -31 8,297:- 

Lammhults 
storkommun 

3,011 +575 47,496:- 
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Nu samlades alltså inte mindre än tre landskommuner och tre splittrade pastorat inom 

Lammhults storkommun.79 Växjöbladet spår att reformen på sina håll kan bli smärtsam 

och känslan av gemenskap kan dröja både kort och lång tid. Problematiken med att 

pastoratsindelningen inte sammanfaller med de nya kommungränserna anges 

bidragande till eventuella spänningar.80 

7. Analys 

Konflikt och konsensus - politisk kultur 
I Aneboda kommun rådde det konsensus om att Aneboda skulle bestå självständigt. 

Denna linje drevs genom hela processen, även om de motvilligt kunde acceptera 

indelningen. Det fanns även stor enighet runt farhågan att Lammhult stationssamhälle 

skulle bli lidande vid en sammanläggning med Asa, Berg och eventuellt Tolg, då 

storkommunen skulle bli starkt landsbygdsbetonad. Denna farhåga låg delvis i faktumet 

att Lammhults stationssamhälle först 1947 blev helt inkorporerat i Aneboda kommun, 

då den norra delen av samhället tidigare tillhörde Hjälmseryds kommun. Detta hade 

hämmat samhällets utveckling, något som befarades fortlöpa med en stor omgivande 

landsbygd. Självständighetslinjen uttrycktes starkt ifrån Socialdemokraterna och 

SDUK, som kan ha varit en drivande kraft för att den kommunala linjen skulle vara att 

Aneboda kvarstod som egen kommun, då Socialdemokraterna hade egen majoritet i 

kommunalfullmäktige. Trots denna majoritet verkar inte oppositionen varit av en 

avvikande åsikt, då det genomgående rådde konsensus om självständighetslinjen. Den 

avvikande åsikt som yttrades under processens gång kom från Bondeförbundets Hellner 

Frejfors, som var av åsikten att Aneboda kommun ensamt inte skulle klara av en 

framtida köpingbildning av Lammhult. Därför skulle en större kommun vara önskvärd, 

inte minst befolkningsmässigt. Dock stod han inte upp för denna åsikt, istället röstade 

han, med viss tvekan, för den linje som övriga politiker i kommunalfullmäktige 

förespråkade. Detta kan ha berott på att den inomkommunala piskan snarare än, eller 

såväl som, den partipolitiska som ven i luften över Frejfors. Det skulle även kunna vara 

ett uttryck för en politisk kultur som eftersträvade och samförstånd mot andra parter, 

varför Frejfors valde att rösta med majoriteten. Inom Aneboda kommun rådde det alltså 

hög grad av konsensus i frågan. Inledningsvis i processen kan sägas att missnöjet var 

större än konfliktnivån. Länsstyrelsens första utkast på storkommun godtogs om 

                                                
79 SMP 27/11 1949. 
80 Växjöbladet 28/11 1949. 
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kommunens självständighet inte kunde ges. Detta med premissen att Tolg inte ingick i 

sammanläggningen, vilket hade medfört en stark landsbygd. Vid länsstyrelsens 

preliminära förslag presenterades med en storkommun som inkluderade Tolg höjdes 

konfliktnivån avsevärt. En konflikt som verkar ha viss grund i klyftan mellan 

stationssamhälle och landsbygd. 

Om det bland Anebodas politiker rådde hög grad av konsensus, var det hög grad av 

konflikt bland Asas politiker. Här fanns en tydlig internkommunal konflikt gällande den 

kommunindelning som skulle drivas från kommunens sida.  Politikerna var oeniga i de 

olika alternativen som borde förordas. Inledningsvis stod konflikten om länsstyrelsens 

förslag, Lammhults storkommun, och pastoratsindelningen, Tolgs pastorat, där 

politikerna beslöt att driva en kommunindelning baserat på Tolgs pastorat, med 12 

röster mot 4. Senare i länsstyrelsens preliminära förslag stod konflikten  i frågan om 

Tolg absolut skulle inkluderas i den nya kommunen eller inte. Med voteringssiffrorna 

11-6 beslutades att ställa krav på att Tolg borde inkluderas i den nya kommunen. Vid ett 

sammanträde i frågan om de nya kommunsammansättningarna var det tre politiker från 

Asa som hamnade i öppen konflikt, där olika förslag debatterades. Konflikten bland 

Asa-politikerna verkar ha sin grund i var kommunpolitikerna hade sin bostad, då de i 

den sydöstra delen av kommunen tenderade att förorda en indelning däri Tolg 

inkluderades. Den enda fråga det rådde högre grad av konsensus var gällande 

storkommunens namn. Så gott som ett enhälligt kommunalfullmäktige i Asa var av 

åsikten att den nya kommunen skulle hetta Norra Värend. I och med de interna 

konflikterna inom Asa kommun blev konflikten mot stat och andra kommuner mindre 

än i exemplet Aneboda, som talade med en stämma utåt. Även Asa hade helst velat 

bestå som egen kommun, men försökte påverka förändringen i den mån de kunde, utan 

genomslag. Den politiska kulturen i Asa under denna process var konfrontativ, vilket 

yttrat sig inte minst då en oenig Asa-delegation inte kunde tala samstämmigt om 

kommunens linje vid förhandlingarna. Denna polarisering verkar berott snarare på 

geografiska än partipolitiska skäl.  

Politikerna i Berg var, till synes, helt eniga i kommunfrågan. Först beslöts det att 

driva en kommunbildning med Ormesberga och Tjureda, eventuellt också Tolg. Detta 

avvisades från berörda kommuner, varpå Bergs kommun drev förslaget om en 

kommunbildning med Aneboda, Asa och Tolgs kommuner. Internt verkar det ha rått 

konsensus, vilket bidrog till pragmatism gällande beslut om vilka kommunförslag som 
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skulle drivas. Konfliktnivån verkar inte varit särskilt hög mot vare sig andra kommuner 

eller mot staten, även om fortsatt kommunalt självstyre förordades. Trots att Berg tidigt 

i processen fick gehör gällande Tolgs inkludering i den nya storkommunen. I slutändan 

frångicks dock detta önskemål. Från Bergs kommun väcktes även frågan om den nya 

storkommunens namn, som de ansåg borde bli Norra Värend istället för Lammhult, då 

det senare alternativet så småningom kanske lämnade storkommunen för att bilda 

köping. Detta förslag instämde Asa i, medan Aneboda bestämt avvisade det. 

Tolgs politiker voterade en gång i ärendet, där en stor majoritet röstade för att driva 

på för Tolgs pastorat som storkommun, om inte skulle Tolg sträva efter en 

storkommunbildbing med Nedre Norrvidinge, senare Rottne storkommun. Tolgs 

kommunalstämma lämnade dock ett önskemål eller en tanke om att Aneboda och 

Gårdsby skulle bestå som egna kommuner, medan resten av Norrvidinges kommuner 

bildade en storkommun.  

Gemensamt för de fyra kommunerna var att ingen av dem ansåg den föreslagna 

kommunbildningen vara den bästa. Dock fanns det ingen tydlig, direkt konflikt mellan 

kommunerna, mer än de beslut och åsikter som redovisats, liksom inställningen till om 

Tolgs kommun skulle innefattas eller utelämnas i den nya kommunbildningen. Varken 

Aneboda eller Tolgs kommun ville inkludera Tolg, medan Asa och Bergs kommun ville 

inkludera Tolg i den nya kommunbildningen. Vidare verkar viss konsensus uppnåtts, då 

Asa och Anebodas kommuner insåg att vissa kommunala frågor skulle underlättas vid 

en sammanläggning mellan de båda kommunerna, exempelvis skolfrågan. Konsensus 

även i bemärkelsen att Aneboda och Tolg höll med varandra om Anebodas 

självständighet och Tolgs exkludering ur Lammhults storkommun. 

Av tidningarna var det Kronobergaren som var mest optimistisk inställd till 

reformen. De försökte förklara de fördelar som fanns med storkommunen, liksom varför 

vissa mindre kommuner var tvungna att uppgå i sådana. De skriver även om att 

kommunpolitikers stolthet inte får gå före kommunens bästa. De var övertygade om 

reformens nödvändighet och framgång och ställde sig positiva till att lucka upp gamla 

identiteter. Smålandsposten förhöll sig skeptisk till reformen, men verkar ha insett dess 

nödvändighet. De vänder sig istället emot sönderslagningingen av gamla identiteter och 

centraliseringen av administrationen. De insåg reformens nödvändighet, utan att kunna 

nämna något gott den skulle föra med sig. Vad de var skeptiska till var 

storkommunernas sammansättning, där de menade att vissa kommuner inte önskade 
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varandra. Även Växjöbladet såg splittrandet av gamla identiteter som illavarslande och 

var pessimistiskt inställd till hur samarbetet i de nya kommunerna skulle bli, då det 

fanns olika identiteter som skulle driva en kommuns intressen. 

Lokal identitet 

Den tydligaste formen av lokal identitet som kom till uttryck under processen var 

livsformsidentifikation. Både Asa, Tolg och Bergs kommuner sökte i första hand 

kommunsammansättningar med andra landsbygdskommuner. Asa kommun förordade 

först en kommun bestående av kommunerna inom det kyrkliga pastoratet, vilket även 

Tolgs kommun gjorde. Bergs kommun förordade inledningsvis en kommun med 

närliggande landsbygdskommuner. I andra hand verkade de för att inkludera Tolgs 

kommun i Lammhults storkommun. Detta kan ha varit ett försök att skapa en 

landsbygdsallians inom kommunen som kunde stå starka ihop och vara en motkraft mot 

stationssamhället Lammhult. Även förväntan om att Lammhult skulle bryta sig ur 

storkommunen för att bilda municipalsamhälle kan ha bidragit till skapandet av sådana 

allianser, för att kommunen skulle klara en sådan utbrytning. Tolg fann dock detta 

förslag dåligt, då det skulle föra med sig långa avstånd, vilket skulle påverka ekonomin 

vid skolgång och kollektivtrafik. Detta skulle, som Kronobergaren skrev, frångå de 

riktlinjer om storkommunernas storlek och kommunikation. En stark landsbygd var vad 

politikerna i Aneboda kommun fruktade vid en ny kommunbildning. 

Självständighetslinjen utgick från argumentet att Lammhult 1947 äntligen låg inom en 

och samma kommun, som tidigare hämmats av tudelning mellan två kommuner. Särskit 

de som bodde i Lammhult drev på för detta, vilket märks bland de organisationer som 

driver självständighetslinjen. Med en stor landsbygd skulle Lammhults utveckling till 

köping försvåras, då samhället än en gång skulle uppleva splittring mellan olika 

intressen. Möjligen sågs landsbygden som ett sänke för det expanderande 

stationssamhället. Landsbygdskommunerna å sin sida var av åsikten att kommunen 

skulle bli lidande vid ett köpingsbildande av Lammhult och därmed egen kommun. 

Därför skulle den nya storkommunen behöva inkludera Tolgs kommun, för att i 

framtiden kunna täcka upp förelusten av Lammhults stationssamhälle och eventuellt 

även den övriga delen av Aneboda kommun. 

 Aneboda kommun har visat ett mått av sockenidentifikation under processen, där de 

dels yrkade på att kvarstå som egen kommun, dels då de påtalar de traditionellt goda 

banden mellan landsbygden och stationssamhället i kommunen. Om kravet på 
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självständighet inte tillgodosågs tolkades det som en förlust för den egna kommunen 

och socknen, främst med hänvisning till den ökade andelen landsbygd vid en 

kommunbildning med Asa och Berg, eventuell Tolg. Detta hade speciellt påverkat 

Lammhult, ansågs det, som åter igen skulle bli lidande efter att ha varit delat mellan två 

kommuner till så sent som 1947. Aneboda kommuns vilja att bestå som egen kommun 

ska nog ändå tolkas som ett uttryck för de köpingsambitioner politikerna hade på 

Lammhult stationssamhälle. Vid en sådan process ansågs det smidigare att vara egen 

kommun, då en köpingsbildning skulle splittra upp den nybildade storkommunen. Vissa 

politiker i Asa verkade vara oroade för vad en sådan splittring skulle göra med den nya 

storkommunen, i Bergs kommun ansågs Lammhults bildande av köping vara en 

angelägen fråga att klara upp innan storkommunens bildande. I detta skede verkar 

många ha tagit för givet och förväntat sig att Lammhult skulle bilda köping, vilket inte 

blev fallet. I frågan finns en identitetsskapande aspekt som kan räknas som ett ”vi” inom 

kommunen med en blivande köping och ”de” utanför denna kommun. Med en 

kommunbildning där landsbygden fick överhand befarade Anebodas politiker att 

landsbygdspolitikerna skulle försöka förhindra och försvåra denna process, då de skulle 

få majoritet och kunna styra besluten i kommunalfullmäktige. Här talas det alltså om 

geografiska lojaliteter, snarare än partipolitiska. Dock var de socialdemokratiska 

politikerna drivande part i självständighetslinjen i Aneboda kommunalfullmäktige, där 

de innehade en knapp majoritet. Vetskapen om Asas och Bergs borgerliga majoriteter i 

kommunalfullmäktige kan ha varit ett själ till kampen för en självständig kommunal 

enhet. Det finns dock ingen motivering till varför landsbygdsrepresentanterna skulle 

göra detta. Kanske resonerade politikerna i Aneboda som så att om Lammhult blir 

köping, skulle landsbygden avfolkas, något som inte borde ligga i Asa, Berg eller Tolgs 

kommuners intresse. 

Centrum och periferi  
Lammhults stationssamhälle verkar ha etablerats som någon sorts centrum för 

omkringliggande kommuner, där bland annat veterinär, bank, mejeri och läkare fanns. 

Trots att Asa-borna ofta verkade ha ärenden till Lammhult ansågs förbindelserna dåliga 

och avståndet långt mellan orterna. Om det kommunala centrumet skulle förläggas i 

Lammhult skulle ledamöterna från Asa få en väldigt lång väg till mötena för 

storkommunen. Dessutom ansågs det egna skatteunderlaget i Asa vara fullgott för att få 

fortsätta som självständig kommun. Även i Tolg hänvisades till det onödigt stora 

avståndet till Lammhult, dit det inte gick några förbindelser. Därför strävade de att ingå 
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i Rottne storkommun, som de hade fungerande förbindelser med. De sa sig inte vilja 

ingå i en norrlandskommun, något jag tolkar som en kommun med allt för stora avstånd 

till kommunal service. I Bergs kommun verkar självinsikten om kommunens litenhet, 

där utflyttningen var konstant. De såg behovet av en storkommun i någon 

sammansättning. Kronobergs länsarkitekt var inne på Asa och Bergs linje, att det skulle 

bli stora avstånd till kommunens centrum som skulle missgynna landsorten såväl som 

dess befolkning. Trots vissa avstånd till den nya huvudorten var frågan om Lammhults 

köpingsbildning ett ämne för bryderier för Asa och Berg. Det fanns en övergripande 

rädsla för att detta skulle ske och därmed lämna en nybildad storkommun i spillror, då 

Lammhult redan etablerats som centrum för både Asa och Bergs kommuner. Vidare 

fanns det en förväntan på att landsbygden fortsatt skulle avfolkas, varför det var av vikt 

att Tolgs kommun inkluderades i den nya kommunen. Som det går att läsa i inledningen 

ges det uttryck för en besvikelse över att de gamla kommunhusen inte längre kommer 

utgöra plats för debatt och maktcentrum, liksom hur viktig det kommunala självstyret 

varit för kommuninvånarna.  

Tidigare forskning 

Wångmar har kommit fram till att 30 procent av kommunerna ville bestå som egen 

kommun, vilket kan sägas vara fallet även i denna studie. Aneboda var starkt drivande i 

att kvarstå som självständig kommun. Asa och Berg accepterade kraven för 

sammanläggning, dock önskade de en annan indelning, då de ansåg att Tolg borde ingå 

i den nya storkommunen. Trots att önskemålen om Tolgs inkludering i storkommunen 

från Berg bifölls inledningsvis, vilket även Asa förordade, hamnade Tolg utanför 

Lammhults storkommun. Wångmar skriver att kommunernas egna önskemål hade störst 

möjlighet till bifall tidigt i processen.81 Min undersökning visar att det även förekom 

senare under processen, då Tolgs önskemål om att lämnas utanför Lammhults 

storkommun bifölls först i länsstyrelsens slutgiltiga förslag. vilket de själva uppskattade 

då de inte såg några fördelar att ingå i Lammhults storkommun. Hansson identifierade 

konfliktytor gällande namnfrågan och tätortsproblemet, som kan sägas återspeglas i 

detta fall.82 Asa och Berg önskade att namnet på storkommunen skulle bli Norra 

Värend, för att säkra kommunnamnet om Lammhult en dag skulle bilda köping och 

bryta sig ur kommunen. Från Anebodas håll fanns en ständig oro för att landsbygden 

                                                
81 Wångmar, 2003, s. 253. 
82 Hansson, 1951. 



  

32 

skulle bli mäktigare än tätorten, vilket skulle missgynna Lammhult, som redan lidit av 

att ha varit kluven i två kommuner. Processen för den nya kommunindelningen 

präglades inte av någon hög grad av partipolitisering i berörda kommuner, något som 

dock började eftersträvas av partierna på nationell nivå enligt von Essen.83 Snarare var 

det geografiska och identitetspolitiska aspekter som drev politikerna i processen, där det 

egna självstyret ofta var utgångspunkt, även om vissa var mer öppna för nya gränser än 

andra. Dock går det att ana att Socialdemokraterna i Aneboda kommun var oroliga för 

hur den politiska majoriteten skulle få stark borgerlig prägel, vilket kan betyda att det 

kan ha funnits partipolitiska åsikter runt förslaget. Partipolitiseringen i Aneboda 

kommun handlade dock inte om den socialdemokratiska visionen om 

mönsterkommunen, snarare att behålla den politiska majoriteten i Aneboda. Axelsson 

menar i sin studie att det fanns kommuner som verkade för den kommunindelning som 

gjorde minst skada.84 Varken Asa eller Berg föredrog den föreslagna indelningen. Om 

det kommunala självstyret inte kunde bestå föredrog de en kommunindelning med 

kommuner med liknande villkor och struktur. Först i tredje hand verkade de för en 

storkommun med Lammhult, med en önskan att även Tolg inkluderades i den. Den oro 

Anebodas politiker kände inför det minskade egna inflytande i den nya storkommunen 

kan kopplas till Mats Larsnäs slutsatser om hur Lammhults-politikerna upplevde 

centraliseringen av makten vid kommunblocksreformen några år framåt i tiden.85 I 

Aneboda fruktades landsbygdsrepresentanternas agenda mot stationssamhället. När 

Lammhult gick upp i Växjö kommun befarade Lammhults-politikerna att stads-fokuset 

skulle öka på Lammhults bekostnad. Denna reform kan sägas vara än mer långtgående 

än storkommunreformen. Färre motsatte sig den nya reformen, men ändå nästan var 

tredje kommun. Den lokala identitet som luckrades upp i och med storkommunreformen 

kom igen med kommunblocksreformen. I likhet med Elin Wägners konstaterande att 

Bergs kommunalhus inte längre skulle utgöra händelsernas centrum, kom Lammhults 

kommun inte längre utgöra centrum för beslutsfattande. Gemensamt för både Bergs 

landskommun och Lammhults storkommun var att de båda gick från centrum till 

periferi. 

                                                
83 von Essen, 2003, s. 27-53. 
84 Axelsson, 1990, s. 43-62. 
85 Larsnäs, 1995, s. 52-53. 
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8. Didaktisk reflektion 
Skolan har i uppdrag att ge ett historiskt perspektiv i undervisningen, där eleverna ska 

utveckla förståelse för samtiden och förberedas inför framtiden.86_ För att utveckla 

förståelse för samtidens kommunbildningar kan det vara nödvändigt att förstå hur de har 

växt fram från socken- och landskommun, till storkommun och senare kommunblock. 

På så vis kan samtidens kommunala sammansättning förstås mot bakgrund av de 

intentioner som fanns med större kommunala enheter, liksom vilket bemötande 

reformerna har fått över tid i kommunerna. Detta skulle i sin tur kunna ge beredskap 

inför framtida större sammanläggningar på kommunal nivå, där vetskap om hur 

politiker på riks- och lokalnivå resonerade och beslutade. Genom att använda perspektiv 

på lokal identitet, konflikt och konsensus, centrum och periferi kan förståelse för 

människors uppfattningar och ståndpunkter kring den stundande regionfrågan inhämtas. 

Kanske kan erfarenheter från uppbrott från gamla kommunenheter ge en historisk 

referensram till hur tongångarna kan gå bland landets regionpolitiker och ledarsidor. 

I en undervisningssituation kan uppsatsen kopplas till historieämnets syfte att förstå 

historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv och människors olika roller i 

samhällelig förändring.87_ Vid tidpunkten för storkommunreformen var 

landskommunerna i Sverige baserade på en gammal sockenindelning, vilket förde med 

sig ett stort motstånd till reformen. Under arbetet med implementering av reformen kan 

vi följa politiker på riksnivå såväl som på lokal nivå, och deras olika åsikter till 

reformen. Det kan även ge en inblick i hur den kommunala förvaltningen var 

organiserad och vilken politik som fördes och jämföra med dagens förvaltning. Då 

historieämnet är av både humanistisk och samhällsvetenskaplig karaktär kunde detta 

fungera bra. Möjlighet till kollegial samverkan finns, då det skulle kunna integreras i ett 

samarbete med samhällskunskapsämnet.88_ Reformen kom att splittra sockenidentiteten 

och självbilden av att vara en fri och självgående kommunal enhet. Detta skulle kunna 

kopplas till kulturarvets betydelse för uppfattningen av den egna identiteten.89_ Från 

känslan av kommunalt självstyre som baserades på sockenindelningen, till inordnande i 

storkommuner med mer eller mindre naturliga kopplingar till varandra. I fallet 

Lammhults storkommun kom tre olika pastorat att hamna inom en och samma kommun. 

                                                
86 Skolverket, 2011, s. 7 
87 Skolverket, 2011, s. 66 
88 Skolverket, 2011, s. 66 
89 Skolverket, 2011, s. 66 
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Det centrala innehållet i Historia 1a1 och 1b står att undervisningen ska innehålla 

Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella 

förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation.90_ 

Detta centrala innehåll skulle kunna tillgodoses och utveckla elevers förtrogenhet 

genom att undersöka historiskt källmaterial i form av tidningsartiklar och protokoll. 

Dessa handlingar speglar politisk konflikt på lokal nivå såväl som vilka kulturella 

förändringar det kan ha fört med sig att gå från kommunalt centrum till periferi. Det går 

även att täcka de strävanden de lokala politikerna gjorde för att påverka den nya 

kommunbildningen på bästa sätt. 

9. Sammanfattning 
Storkommunreformen beräknades vara under många år framöver, men kom att bli en 

parentes i historien. I knappt tjugo år varade de storkommuner som splittrade upp den 

gamla sockengemenskapen som varat i flera hundra år. När Lammhults storkommun 

bildades 1952 var det efter hårt motstånd från Aneboda kommun och motvilligt 

godkännande från Asa och Bergs kommuner. Konfliktnivån var högre inom 

kommunerna och mellan kommun och stat än mellan kommunerna. Konflikterna var 

färgade av geografisk hemvist snarare än partibeteckning, även om arbetarerörelsen i 

Aneboda kommun starkt drev självständighetslinjen vid de nya 

kommunsammansättningarna. Aneboda kommun hamnade i minoritet i storkommunen 

och önskade självständighet främst på grund av Lammhults stationssamhälle, en ort som 

tidigare varit kluven itu av länsgränsen mellan Jönköpings och Kronobergs län. Nu när 

hela kommunen befann sig i Kronobergs län och Aneboda kommun ville politikerna 

värna stationssamhället och därmed bevara kommunen intakt. Med Lammhult 

fullständiga intåg i kommunen blev befolkningen i kommunen större, skatteintäkterna 

högre och framtidsoptimismen sprudlade. Kommunsammanläggningen blev ett hot mot 

den ljusa framtid som spåddes för stationssamhällets utveckling till köping, då de 

omkringliggande kommunerna av landsortskaraktär skulle missgynna Lammhults 

framtid. Det motstånd som uppstod kring Lammhults framtida köpingsbildande var 

främst baserat på Asas och Bergs oro över att den nya storkommunen snart skulle bli 

sönderslagen om Lammhult bildade egen kommun. Lammhult bildade aldrig köping 

och storkommunen förblev intakt fram till att kommunen införlivades i Växjö kommun 

1971.  

                                                
90 Skolverket, 2011, s. 68, 73 



  

35 

Referenser  
Otryckt material 

Riksarkivet, Stockholm 

Konseljakt från inrikesdepartementet med handlingar från länsstyrelserna 1946-1950, 

kammarkollegiet 1948-1950, inrikesdepartementet 1949-1950 samt städer, köpingar och 

landskommuner 1946-1950 om den nya kommunala indelningen: 18 november 1949 nr 

4 i Kronobergs län 

Växjö kommunarkiv 

Aneboda kommunfullmäktige 1936-1949, A1:1 

Asa kommunfullmäktige 1936-1951, A1:1 

Bergs kommunfullmäktige 1939-1951, A1:1 

Tolgs kommunalfullmäktige 1939-1951, A1:1 

Tolgs kommunalstämma 1915-1951, A1:3 

Tidning 

Smålandsposten 1946-1950 

Kronobergaren 1946 

Växjöbladet 1946 

Elektroniska källor 

De kommunala valen 1946, www.scb.se, 2016-05-08. 

[http://www.scb.se/H/SOS%201911-

/Valstatistiken/Kommunala%20valen%20(SOS)%201919-1966/Valstatistik-

Kommunala-valen-1946.pdf] 

Litteratur 

Axelsson, Håkan, ”Den stora sockendöden 1951-1952”, Wermlandica, Karlstad: 

Föreningen för Värmlandslitteratur, 1978-1999 

Bjersing, Ingemar och Wide, Ragnar, Tolgboken, 1967 



  

36 

Ekström von Essen, Ulla, ”Den socialdemokratiska mönsterkommunen”, 

Storkommunreformen 1952. Striden om folkhemmets geografi, Stockholm: Stads- och 

kommunhistoriska institutet, 2002 

Ekström von Essen, Ulla, Folkhemmets kommun. Socialdemokratiska idéer om 

lokalsamhället 1939-1952, Stockholm: Atlas Akademi, 2003 

Fransson, Emil, ”Asabygden”, En bokfilm från Lammhult, Aneboda, Asa, Bergs socknar 

under 100 år, 1969 

Hansson, Ivar, Kommunindelningsreformen, Seminarieuppsats i statskunskap, 

Stockolms högskola, 1951 

Johnsson, Ingvar, ”Hundra år i Berg”, En bokfilm från Lammhult, Aneboda, Asa, Bergs 

socknar under 100 år, 1969 

Johansson, Lennart, ”Stationssamhällets skötsamhet”, Stationssamhällen, Frank 

Stenvalls förlag, 1999 

Knöös, Ingrid, Spår från förr, Aneboda – Lammhults hembygdsförening, Växjö, 1995 

Kristoffersson, Nelly, ”Aneboda socken”, En bokfilm från Lammhult, Aneboda, Asa, 

Bergs socknar under 100 år, Aneboda – Lammhults hembygdsförening, 1969 

Lantto, Jonas, Konflikt eller samförstånd?, Stockholm: Stockholms Universitet, 2005 

Larsnäs, Mats, Kommunindelningsreformen 1962-1974 - Lammhults kommuns del i 

processen och dess inflytande i den nya kommunen, Växjö, Växjö Högskola, 1995 

Petersson, Tage, Resan till Berg, Albert Bonniers förlag, 2000 

Petersson, Tage, Resan mot Mars, Albert Bonniers Förlag, 1999 

Salomonsson, Anders, ”Hemtrakten – finns den?”, Den regionala särarten, Lund: 

Studentlitteratur och Länsmuseerna, 1994 

Samuelsson, Pontus, Gränsregleringen av Lamhult, B-uppsats, 2013 

Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011 



  

37 

Stjernquist, Nils, Konflikt och konsensus i Sverige under skilda konstitutionella villkor, 

Tidens Förlag, 1993 

Svensson, Bengt, ”Storkommunerna”, Hundra år under kommunalförfattningarna 

1862-1962, Svenska landskommunernas förbund, Svenska landstingsförbundet och 

Svenska stadsförbundet, 1962 

Wångmar, Erik, Från sockenkommun till storkommun, Växjö University Press, 2003 

Wångmar, Erik, Från storkommun till kommunblock, Stads- och kommunhistoriska 

institutet, 2013 

Wägner Elin, Bergkrönikan 1947, Bergs Hembygdsförening. 

 
 
Tabellförteckning 
 
Tabell 1. Länsstyrelsens första utkast till Lammhults storkommun år 1946  s. 16 

Tabell 2. Länsstyrelsens förslag till Lammhults storkommun 1947  s. 19 

Tabell 3. Kung. kammarkollegiets förslag till Lammhults storkommun 1949 s. 24



  

1 

 



  

2 

 


