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Sammanfattning  

Denna uppsats undersöker ansökningar från 1917-1920 som föräldrar gjorde för att undanta sina 

barn från den obligatoriska smittkoppsvaccinationen. Dessa ansökningar var en del av den 

vaccinkritiska debatten och rörelsen som var stark kring sekelskiftet 1900. Genom att undersöka 

dessa ansökningar framträder en bild av de individer som motsatte sig myndigheterna och stora 

delar av läkarkåren.  

De ansökande kom från varierande bakgrund men vissa grupper och geografiska regioner är 

överrepresenterade. I undersökningsmaterialet framträder prästerskapet och de frikyrkliga 

områdena runt Jönköping som särskilt benägna att vilja undanta sina barn från vaccinationen.   

Myndigheterna kom att avslå 54 av de 58 undersökta ansökningarna. Den gemensamma nämnaren 

för de ansökningar som vann bifall var att de alla presenterade vaccinskadefall som överensstämde 

med de krav som 1917 års samvetsklausul ställde.  

Som teoretiskt hjälpmedel har uppsatsen använt John Rawls lagkritiska handlingar civil olydnad 

och samvetsvägran. Dessa har också fått var sin kompletterande icke-lagbrytande motsvarighet. 

Undersökningen visar att majoriteten av ansökningarna primärt var handlingar av samvetsvägran, 

en opolitisk handling som också kunde vara lagbrytande om den inte vann bifall. Det var föräldrar 

som ville skydda sina barn mot något de ansåg vara skadligt.  
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KAPITEL 1 

INLEDNING 

Idag är Sverige ett land starkt präglat av såväl individualism som olika kulturer och livsstilar. Detta 

gör att samhället återkommande måste hantera frågor om undantag på grund av en individs 

samvete och personliga övertygelse. Är det rätt att undanta någon på grund av personens 

övertygelse om detta innebär risker för samhället och dess övriga medborgare? Ingenstans är denna 

diskussion lika kraftig och känslomässigt laddad som inom sjukvården. Vår egen hälsa och i ännu 

högre grad, våra barns hälsa, är något vi instinktivt försöker skydda mot alla hot. Om denna drift 

krockar med myndigheternas medicinska mål uppstår en högljudd och känsloladdad debatt.  

En medicinsk debatt som under lång tid engagerat människor är vaccinationen, som fått motstå 

kritik sedan den började användas vid sekelskiftet 1800. Vissa individer och grupper har sett den 

både som ett statligt intrång i det privata livet och ett medicinskt falsarium som skadar barns och 

vuxnas hälsa. Kritik av och misstänksamhet mot influensa- och HPV-vaccinen samt 

barnvaccinationsprogrammet florerar idag i stor mängd på internet och i andra medier. 

I början av 1900-talet var den obligatoriska smittkoppsvaccinationens vara eller icke vara ett hett 

debattämne i Sverige. Samtidigt som de medicinska myndigheterna höll fast vid vaccinationens 

nödvändighet, mobiliserade sig dess kritiker i föreningar, tidskrifter och i stugorna. Resultat av 

kritiken var adderingen av en samvetsklausul 1917, som skapade en lagstiftad möjlighet för 

föräldrarna att undanta sina barn från vaccinationen. Från och med 1 januari detta år började det 

inkomma ansökningar till myndigheterna från personer som av olika anledningar ville slippa 

vaccinera sina barn.  

Denna uppsats undersöker dessa ansökningar om undantag från vaccinationsobligatoriet, ett aldrig 

tidigare studerat material, mellan åren 1917 och 1920. Vilka var det som ansökte och vilka 

argument förde de fram? Hur behandlade myndigheterna dessa ansökningar? Det här materialet 
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ger oss möjligheten att öka förstå de individer som ifrågasatte vaccinationer och ge oss en viktig 

inblick i deras kamp.  

1.1  Bakgrund  

SMITTKOPPOR OCH VACCINET 

Smittkoppor var en utbredd virussjukdom som under lång tid orsakade många dödsfall i Sverige 

och världen. Det var också en av de få sjukdomar som vi lyckats utrota från planeten – smittkoppor 

förklarades officiellt utrotad av WHO 1980. Den som drabbades av sjukdomen utvecklade bölder 

och svullnader över stora delar av kroppen samt hög feber. Sjukdomsförloppet var snabbt och de 

flesta som avled gjorde det inom två veckor från det att symptomen visade sig.1 I och med att 

världspopulationen steg och människorna började bosätta sig i större städer kom smittkopporna att 

frodas. 1700-talet var den period då smittkopporna drabbade Europa som hårdast, och de koppärr 

som överlevande efterlämnades var en vanlig syn på gatorna.2 Historikern Peter Sköld uppskattar 

att cirka 300 000 svenskar avled i smittkoppor under 1700-talets senare hälft.3 Antalet dödsfall 

hade dock redan då börjat minska i Sverige och under det följande seklet skedde minskningen i ett 

ännu högre tempo. Vad detta berodde på är omdiskuterat. En möjlig orsak är en kombination av 

förbättrad hygien samt en försvagning av smittkoppsviruset. Under 1700-talet användes i Sverige 

och många andra länder en primitiv form av immunisering, kallad inokulation, variolisation eller 

inympning, där små mängder av var från en smittad person fördes in i en frisks persons 

blodcirkulation. Vad Sköld dock hävdar var den primära orsaken ti ll att färre svenskar dog av 

smittkoppor var införandet av en ny preventionsmetod: vaccinationen.4 Denna immunisering sker 

med hjälp av kokoppor, en mindre aggressiv släkting till smittkoppsviruset som gjorde att de 

förknippade riskerna minskade drastiskt. 

                                                 

1 Sköld, Peter. The Two Faces of Smallpox: A Disease and Its Prevention in Eighteenth- and Nineteenth-Century 

Sweden. Umeå (1996) s. 76f. 
2 Sköld. The Two Faces of Smallpox, s. 64. 
3 Ibid. s. 47.  
4 Sundin, Jan (red.) Svenska folkets hälsa i ett historiskt perspektiv. Stockholm (2005) s. 139.  
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Efter att Edward Jenner 1798 publicerade sin studie där han beskrev sambandet mellan injiceringen 

av kokoppor och ett skydd mot smittkoppor,5 dröjde det inte lång tid innan det svenska 

vaccinationsprogrammet startade. 1801 genomfördes den första vaccinationen i Sverige,6 och från 

och med 1816 var det obligatoriskt för alla barn att genomgå smittkoppsvaccination.7 Inte förrän 

1976 försvann den obligatoriska smittkoppsvaccinationen i Sverige.8 Sundhetskollegiet, som 1878 

bytte namn Medicinalstyrelsen, var ansvarigt för att administrera detta ambitiösa projekt. För att 

underlätta indelning och kontroll använde myndigheterna sig av den redan existerande kyrkliga 

församlingsorganisationen i Sverige.9 Under stora delar av 1800-talet låg vaccinationsnivån över 

80 procent. En sådan hög vaccinationsnivå var nödvändig för att upprätthålla ett brett skydd inom 

populationen.10 Detta var en av de första gångerna den svenska staten engagerade sig i 

folkhälsofrågor och jobbade för hela befolkningens hälsa. Det nyfunna intresset för folkhälsa 

innebar även att staten gick in och styrde medborgarnas liv inom en sfär som tidigare varit privat.11 

Att vaccinera mot smittkoppor har aldrig varit helt riskfritt. Under stora delar av 1800-talet skedde 

vaccineringen genom att kokoppor direkt överföres från en smittad individ till en osmittad sådan. 

Detta gjorde att det var en risk, framför allt om vaccinatören inte var kunnig, att vaccineringen 

ledde till överföringen av olika sjukdomar – där syfilis var den mest omtalade. Icke verksam lymfa 

var också ett problem under den svenska vaccinationskampanjen. Vaccinets inbyggda osäkerhet, 

som än i våra dagar orsakar sjukdoms- och dödsfall, har gjort att människor ifrågasatt dess 

storskaliga användande. Debatten var inte dikotom, utan aktörer kunde och kan verka i gränslandet 

                                                 

5 Jenner, Edward. An inquiry into the causes and effects of the variolæ vaccinæ, a disease discovered in some of the 

western counties of England, particulary Gloucestershire, and known by the name of the cow pox. London (1798). 
6 Sköld. The Two Faces of Smallpox, s. 381.   
7 Kongl. Maj:ts nådiga reglemente för vaccinationen i riket. Gifwit Stockholms slott den 6 Mars 1916. Stockholm 

(1816). 
8 Sundin (red.) Svenska folkets hälsa i ett historiskt perspektiv, s. 153. 
9 Sköld. The Two Faces of Smallpox, s. 498. 
10 Detta förklaras med begreppet Herd immunity – att en sjukdom får svårare att spridas inom en population ju fler 

individer som är immuna mot den, eftersom en smittad individ då inte kommer i kontakt med lika många mottagliga 

individer. Se Gordis, Leon. Epidemiology. Philadelphia, PA (2014) s. 26f. 
11 Johanisson, Karin. Folkhälsa: det svenska projektet från 1900 till 2:a världskriget: Lychnos, 1991 s. 139-195 (1991) 

s. 155.   
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mellan motstånd och försvar.12 Av denna anledning använder uppsatsen benämningen den 

vaccinkritiska rörelsen13 för individerna och grupperna som på olika sätt och av olika anledningar 

ifrågasatt den obligatoriska smittkoppsvaccinationen.  

VACCINKRITIK  

Det dröjde till mitten av 1800-talet innan den svenska diskussionen om vaccinets skadlighet 

började och till början av 1900-talet innan den vaccinkritiska rörelsen var välorganiserad.14 

Däremellan hade politikern, författaren och läraren Per Adam Siljeström år 1874 publicerat boken 

Vaccinationsfrågan, där han ifrågasatte huruvida det var rimligt att ha en tvångslagstiftning mot 

något som det, enligt Siljeström, saknades tillräckliga vetenskapliga bevis för. Denna bok var en 

försmak av det stora antalet av vaccinkritiska skrifter som publicerades i Sverige strax efter 

sekelskiftet,15 och introducerade många av de argument som dessa skulle använda. Till exempel 

presenterade Siljeström statistik som sade att vaccinet inte var anledningen till 

smittkoppsdödlighetens minskande16 samt liknade vaccinationsobligatoriet med medeltidens 

kättarförföljelser.17  

År 1912 bildades Svenska förbundet mot vaccinationstvånget i Göteborg, vars mål enligt stadgarna 

var: ”Fullständigt upphäfvande af vaccinationslagen; vaccinationstvångets borttagande” samt 

avskaffandet av alla krav på vaccination för inträde i olika institutioner.18 Förbundet utgav fram 

till 1925 ut tidskriften Vaccinationsgranskaren som presenterade forskning i ämnet och 

                                                 

12 Till exempel överläkaren och professorn Israel Holmgren. Se Eklöf, Motzi. Den obligatoriska smittkopps-

vaccinationen ifrågasatt: Kättaren Israel Holmgren om kaninpassager, kårinstinkter och känsloskäl: Svensk 

medicinhistorisk tidskrift, 1/2015, s. 157-180 (2015). 
13 Oftast används benämns denna ”vaccinationsmotståndsrörelsen” eller ”antivaccinrörelsen”, vilket enligt mig 

förenklar och polariserar debatten. 
14 Sköld. The Two Faces of Smallpox, s. 451. Debatten hade dock pågått längre i andra länder. I Storbritannien bildades 

Anti-Compulsory Vaccination League år 1866 och den vaccinkritiska rörelsen var under de följande decennierna både 

utbredd och välorganiserad: se Durbach, Nadja. Bodily Matters: the anti-vaccination movement in England, 1853-

1907 (2005) s. 38ff.  
15 En sökning på ’vaccin*’ på http://libris.kb.se/ visar att ett 30-tal vaccinkritiska skrifter från 1900-1920 finns 

katalogiserade och tillgängliga på svenska bibliotek. Utöver detta fanns flera vaccinkritiska tidskrifter.  
16 Siljeström, Per Adam. Vaccinationsfrågan: ett bidrag till bestämmandet af de gränser, inom hvilka en vetenskaplig 

teori må äga rätt att göra sig gällande i lagstiftningen. Stockholm (1874) s. 61f. 
17 Siljeström. Vaccinationsfrågan, s. 5f. 
18 Stadgar för Svenska Förbundet mot Vaccinationstvånget (1912). Återfinns i RA, Civildepartementet I, Konseljakt 

1915-01-29 Ärende: 25.  
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sjukdomsfall de ansåg orsakade av vaccinationen. Efter två år överlämnade förbundets ordförande 

Waldemar Skarstedt redaktörskapet för tidskriften till Viktor Vallberg – förbundets mest aktive 

skribent och debattör. Vallberg var pastor och homeopat, och kanske den mest vällästa kritikern 

mot vaccinationen under det tidiga 1900-talet.19 Han kommer återkomma uppsatsen, då han på 

flera sätt var relevant för de undersökta ansökningarna.  

Den vaccinkritiska rörelsen engagerade många olika grupper och människor. Vegetarianerna, som 

var för ett hygieniskt, drog- och köttfritt liv, och deras svenska frontfigur Johan L. Saxon 

ifrågasatte vaccinationen som de ansåg förgiftade kroppen.20 Individer som ägnade sig åt 

homeopati och hydropati samt andra former av alternativmedicin var ofta kritiska mot 

vaccinationen. Även personer inom djurrättsrörelsen ställde sig kritiska till vaccinationen, då de 

ansåg att användningen av kalvar som producenter av kokoppor var djurplågeri.  

Många av grupperna inom den vaccinkritiska rörelsen går att samla under paraplybegreppet 

livsreformrörelser. Detta begrepp syftar på sociala rörelser som önskade uppnå ett mer naturenlig 

liv, som de ansåg vara hotat i och med industrialiseringen och modernismen, genom att förändra 

sin egen och andras livsstil.21 Ett typexempel på denna alternativa modernitet framfördes av Johan 

L. Saxon när han skrev till upplysningens stora kritiker Jean-Jacques Rousseaus 200-årsminne i 

sin tidskrift Vegetarianen:  

[Rousseau] kan med rätta anses som upphovsmannen till den utmärkta nutidsrörelse, 

som vill undandraga människosläktet en i mångt och mycket snedvriden kulturs 

herradöme och i stället föra den till naturen, till harmoni med den eviga kraft och 

makt, som är före all civilisation, kultur och förkonstling.22  

                                                 

19 Bland vaccinkritiska skrifter av Viktor Vallberg kan nämnas: Huru jag blev lekmannaläkare. Stockholm (1924), 

om skapandet av Vallbergs personliga medicinska övertygelser; Västerländsk baalsdyrkan. Stockholm (1911), där 

vaccinationen liknas vid den babyloniska guden Baal, flugornas gud; och Vaccination och degeneration. Stockholm 

(1912), där Vallberg presenterar sin uppfattning om kopplingen mellan vaccination och degenerationen. 
20 Tidskriften Vegetarianen, där Saxon var redaktör, bötfälldes med 800 kronor för att ha agiterat mot vaccinationen. 

Källa: Saxon, J. L. En tidningsmans minnen. Stockholm (1918) s. 224. 
21 Stolare, Martin. Kultur och Natur: Moderniseringskritiska rörelser i Sverige 1900-1920. Göteborg (2003) s. 87-89. 
22 Vegetarianen: Svenska vegetariska föreningens organ. Östersund. 7/1912, s. 73. 
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På flera sätt liknar dessa rörelser de samtida stora svenska folkrörelserna. Ofta överlappande 

medlemskapen i vaccinkritiska rörelsen, folkrörelserna och livsreformrörelserna. En person som 

var kritisk mot vaccinationen kunde samtidigt identifiera sig som både vegetarian och homeopat. 

Några välkända profiler som deltog i debatten på den vaccinkritiska sidan var läkaren och 

nykterhetskämpen Henrik Berg,23 överläkaren och professorn Israel Holmgren,24 homeopaten 

Hjalmar Helleday25 och kvinno- och djurrättskämpen Elna Tenow.26  

Samtidigt som livsreformrörelserna växte karaktäriserades decennierna kring år 1900 av en tydlig 

förstärkning av läkarkårens position.27 De bakteriologiska upptäckterna i slutet av 1800-talet 

gjorde att definitiva, naturvetenskapligt grundade orsaker till mänsklig sjukdom kunde 

formuleras.28 Läkarkåren kom att monopolisera användandet av den hälsonyckeln som framträdde 

i och med detta. Med hjälp av rationellt bekämpande av virus, bakterier och ohygieniska faktorer 

kunde hela ”samhällskroppen” skyddas. Den vaccinkritiska rörelsen ställdes mot en läkarkår som 

vid denna tidpunkt både hade en hög vetenskaplig och samhällelig status.   

LAGEN OM SKYDDSKOPPYMPNING 2 JUNI 1916 

Efter flera år av hetsig debatt fick vaccinkritikerna en samvetsklausul i och med den nya lagen om 

skyddskoppympning 2 juni 1916 som trädde i kraft 1 januari 1917.29 Medicinalstyrelsen skrev i 

sitt förslag till propositionen att de egentligen inte kunde acceptera en samvetsklausul, men att om 

en individ kände en mycket stark rädsla för att vaccinationen skulle skada dess barn: ”och då man 

här rör sig på ett så ömtåligt område som det, vilket beherrskas av föräldrarnas känslor för sina 

barn, torde det vara försvarligt, om man i ett fall som detta i viss mån låter sakskälen vika för 

känsloskälen”.30 De var dock oroliga för att en alltför öppen samvetsklausul skulle göra att många 

                                                 

23 Kapitlet ”Vaccination” i Berg, Henrik. Läkarebok. Stockholm (1906) s. 894-914.  
24 Eklöf. Den obligatoriska smittkoppsvaccinationen ifrågasatt (2015). 
25 Helleday, Hjalmar. Vaccinationstvånget: studier och reflektioner. Stockholm (1904). 
26 Tenow, Elna. Barnförlamningens orsaker. Stockholm (1911). 
27 Palmblad, Eva. Sanningens gränser: Kvacksalveriet, läkarna och samhället, Sverige – 1890-1990. Stockholm 

(1997) s. 36ff.  
28 Palmblad. Sanningens gränser, 17f. 
29 Lag (1916:180) om skyddskoppympning. För mer om debatten som ledde upp till denna se Eklöf, Motzi. 

Preventionens vapenvägrare: Socialmedicinsk tidskrift, 6/2015, s. 662-673 (2015). 
30 Kungl. Maj:ts propositioner 1916, Nr 32 s. 8. 
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godtyckligt valde att inte vaccinera sina barn, vilket skulle riskera skyddet för samhället i stort. 

Som avskräckande exempel tog de upp de samvetsklausuler som infördes i England och Skottland 

1907, vilka snabbt hade lett till att cirka 30 procent av barnen inte vaccinerades.31  

Samvetsklausulen i den nya lagen, som gick att finna i 5 § 3 mom. samt citeras i sin fullständighet 

nedan, fick motta kritik från båda sidorna, då antingen kraven för undantag ansågs för stränga eller 

möjligheten till densamma som ett för stort tillmötesgående av vaccinkritikernas krav: 

Säger sig någon, som är ansvarig för barns befordran till ympning enligt 2 §, hysa 

farhåga för att ympningen skall för barnet medföra ohälsa, som ej är blott tillfällig, 

och måste det med hänsyn till av sökanden förebragta omständigheter antagas, att 

sådan farhåga har sin grund i personlig erfarenhet om något fall av dylik ohälsa, som 

inträffat i samband med ympning av barn, må, i den ordning nedan sägs, barnet 

undantagas från ympning enligt nämnda §.  

Den som av nu nämnd anledning vill hava barn undantaget från ympning, göre 

skriftligen ansökning därom hos medicinalstyrelsen senast under det kalenderår, då 

barnet fyller 5 år. Innan ansökning göres, åligger det sökanden att personligen 

inställa sig i Stockholm inför överståthållarämbetet, I annan stad inför magistraten 

och på landet hos kronofogden eller länsmannen i orten samt förebringa utredning 

angående skälen för sina betänkligheter mot ympningen. Protokoll skall föras över 

vad vid sökandens inställelse förekommit, och har sökanden att vid sin ansökning 

foga utdrag av detta protokoll.  

Finner medicinalstyrelsen vid prövning av ansökning, som rätteligen skett, sådana 

skäl icke vara förebragta, att undantagande från ympning må meddelas, har styrelsen 

att underställa ärendet Kungl. Maj:ts prövning.32 

För att en ansökan skulle vinna bifall krävdes alltså personlig erfarenhet av ihållande ohälsa som 

uppstått vid vaccinationen av barn. Även om kraven för att vinna bifall inte låter stränga var det 

                                                 

31 Kungl. Maj:ts propositioner 1916, Nr 32 s. 8f. 
32 Lag (1916:180) om skyddskoppympning. 5 § 3 mom.  
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myndigheterna som bedömde huruvida de var uppfyllda. På detta sätt behöll Medicinalstyrelsen 

och Civildepartementet33 mycket av kontrollen över vaccinationsobligatoriet. 

1.2  Tidigare forskning  

Forskningen om den historiska vaccinkritiken har ökat de senaste åren. Detta uppsving kan bero 

på ämnets aktualitet i dagens samhälle, men också på ett ökat intresse för de individer och rörelser 

som tidigt började ifrågasätta modernismen och dess vetenskapliga rationalitet. Huvudsakligen har 

denna forskning skett på den brittiska vaccinkritiska rörelsen, som uppstod först och tidigt blev en 

politisk maktfaktor. I Sverige är ämnet ännu till stora delar outforskat och många frågor är kvar att 

både ställa och besvara. 

De tankeströmningar som existerade inom den svenska medicinen runt sekelskiftet är viktiga för 

att förstå kontexten som den vaccinkritiska rörelsen och ansökningarna om undantag existerade i. 

I sin bok Medicinen som samhällslära undersöker sociologen Eva Palmblad hur dagens syn på 

hälsa har formats av sekelskiftets syn på densamma genom att studera sociala, politiska och 

ekonomiska faktorer. Som prisma använder hon sig av läkaren Henrik Berg som engagerade sig 

både för ett hygieniskt leverne, vegetarianism och naturläkekonsten samtidigt som han hade en 

stark kristen grund och var en aktiv vaccinkritiker.34 Palmblad lägger stor vikt vid läkarkårens 

idéer om medicin och hälsa. Hon identifierar två olika dikotoma diskurser bland läkarna runt 

sekelskiftet. De naturvetenskapliga, specialiserade läkarna var de som kontrollerade de medicinska 

myndigheterna. Denna grupp blev konfronterade av, och på grund av detta förstärkta i sin pågående 

specialisering, en grupp Palmblad benämner hippokraterna. Likt Henrik Berg hade denna andra 

grupp en holistisk syn på människan, där även filosofi, religion och naturen var viktiga för kroppen 

och välmående. Moderna läkemedel var inte svaret på alla problem utan även naturläkemedicinen 

hade en plats i behandlingen av människokroppen.35  

                                                 

33 Kungl. Maj:t syftar till den äldre benämningen av regeringen. Civildepartementet I, i fortsättning kallat 

Civildepartementet, ansvarade för Kungl. Maj:ts behandling av vaccinationsfrågor under perioden som uppsatsen 

omfattar. Medicinalstyrelsen var en myndighet som låg under Civildepartementet I.  
34 Bergs Läkarebok var den mest populära boken om sjukvård och hälsa bland den svenska allmänheten i början av 

1900-talet.  
35 Palmblad, Eva. Medicinen som samhällslära. Stockholm (2005). 
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Medicin- och vetenskapshistorikerna Martin Fichman och Jennifer E. Keelan beskriver i en artikel 

om evolutionsbiologen A. R. Wallace och hans involvering i den brittiska vaccinkritiska rörelsen 

runt sekelskiftet, hur kraftigt polariserad den medicinska debatten var. Författarna ser Wallaces 

medicinska argument som en del i en parallell vetenskaplig diskurs som växt fram som en motbild 

till den dominerande vetenskapsdiskursen. Runt sekelskiftet var det svårt att tala om en tydlig 

skillnad mellan vetenskap och icke-vetenskap på grund av den bristande professionaliseringen och 

specialiseringen. De föreslår istället en uppdelning i ”bra” och ”dålig” vetenskap, eller att helt 

utelämna vetenskapsbegreppet vid undersökningar av äldre medicinska debatter.36  

Den svenska forskningen på smittkoppsvaccinationen och speciellt kritiken mot denna är som 

tidigare nämnts begränsad. För tiden innan 1900 är Peter Skölds avhandling The Two Faces of 

Smallpox det mest omfattade verket. Titeln syftar på hur smittkoppor gick från att vara en global 

massdräpare till den första sjukdomen som människan utrotat. Huvudsakligen undersöker Sköld 

smittkoppsdödligheten och immuniseringens effektivitet mellan 1750 och 1900. Även om en 

proportionerligt liten del ägnas åt den kritik som vaccinationen mötte, använder jag avhandlingen 

ett flertal gånger i uppsatsen som en viktig bakgrund till den komplicerade vaccinationsdebatten.37  

Medicinhistorikern Motzi Eklöf är den enda personen som ingående forskat på den svenska 

vaccinkritiska rörelsen i början av 1900-talet. Hon har även intresserat sig för flera andra tillfällen 

då den skolmedicinska sanningen varit ifrågasatt av alternativa vetenskapsbaserade idéer.38 Av 

särskild relevans för denna uppsats är hennes artikel Preventionens vapenvägrare, där hon via 

riksdagsdebatten om vaccinationslagstiftningen från sekelskiftet till mitten av 1900-talet. Hon 

skriver hur protesterna och kritiken mot vaccinationsobligatoriet kraftigt ökade strax efter 

sekelskiftet, samt att denna kritik i Sverige framför allt verkade inom lagens ramar.  Hon nämner 

även några teoretiska infallsvinklar på samvetsbetänkligheter och undantagsfall, bland annat 

                                                 

36 Fichman, Martin & Keelan, Jennifer E. Resister's logic: the anti-vaccination arguments of Alfred Russel Wallace 

and their role in the debates over compulsory vaccination in England, 1870-1907: Studies in History and Philosophy 

in Biological and Biomedical Sciences, 3/2007, s. 585-607 (2007). 
37 Sköld. The Two Faces of Smallpox.  
38 Till exempel om den svenska homeopatin i Homeopati i Sverige: En kontroversiell medicinhistoria. Stockholm 

(2014) eller om den nyskapande nutrionisten och naturläkaren Maximilian Bircher-Benner i Kurkulturer: Bircher-

Benner, patienterna och naturläkekonsten 1900-1945. Stockholm (2011). 
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Rawls uppdelning i civil olydnad och samvetsvägran. Hennes slutsats är att de vaccinkritiska 

individerna, men även de lokala myndigheterna, kunde ägna sig åt både politiska argumentation 

och opolitiska samvetsargumentation samtidigt. Huruvida detta även omfattar ansökningarna om 

undantag från vaccinationsobligatoriet framgår inte.39 

1.3  Syfte och frågeställningar 

Det finns många luckor i forskningen om den svenska vaccinkritiken. Syftet med denna uppsats är 

att bredda förståelsen för individerna i den vaccinkritiska rörelsen. Istället för att studera en 

specifik frontfigur eller riksdagsdebatt, använder jag ansökningarna om undantag för att närma 

mig personerna där bakom. Deras oro, drivkrafter och tankar. Att förstå vad dessa ansökningar, 

som aldrig tidigare studerats, representerade för föräldrarna som ville skydda sina barn från något 

de ansåg som skadligt, och hur de behandlades av myndigheterna. Den vaccinkritiska åsikten, vars 

förespråkare idag av många ses som barnmisshandlare, knasbollar eller konspirationsteoretiker, 

har en lång historia i både Sverige och utlandet. Konflikten mellan skolmedicin och 

alternativmedicin belyser även en större och fortfarande pågående konflikt: i vilken grad staten 

och politiken ska kunna bestämma över medborgarnas kroppar och hälsa. 

De frågeställningar jag ställer vid undersökningen av ansökningarna om undantag är följande: 

 Vilka individer var det som gjorde ansökningar för att undanta sina barn från 

vaccinationsobligatoriet? 

 Hur såg argumentationen i ansökningarna ut? 

 Vilka ansökningar vann bifall och varför?  

 Vilka motiv hade individerna skickade in ansökningar? 

1.4  Teori  

Ett av uppsatsens viktigaste syften är att förstå de ansökandes motiv. Vad representerade dessa 

ansökningar för individen? Var de en vädjan från en desperat förälder eller en protest mot ett 

vetenskapligt förmynderi? För att svara på dessa frågor och underlätta påföljande diskussion 

                                                 

39 Eklöf. Preventionens vapenvägrare, s. 671.  
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använder jag mig av de två typer av lagbrytande och lagkritiska handlingar som filosofen John 

Rawls definierat: civil olydnad och samvetsvägran, samt därtill två nya, kompletterande begrepp: 

civil protest och samvetsfrihet. Målet är inte primärt att passa in de olika ansökningarna i dessa 

begrepp, utan begreppen används i uppsatsen som en bas för diskussion, frågor och svar. Här bör 

även nämnas att Rawls inte ansåg att gränsen mellan de två förstnämnda begreppen var definitiv 

och i praktiken kunde de utövas samtidigt.40 Samma förhållande gäller för de två nya begreppen 

och alla fyra begrepp tillsammans.   

Denna teoretiska grund applicerar jag endast på materialet i kapitel 3 samt i slutdiskussionen. 

Eftersom de övriga frågeställningarna som ställts till materialet är mindre analyserande, har 

delkapitlen där jag undersöker dessa istället använt enklare kvantitativa och kvalitativa metoder.  

Vid appliceringen av dessa begrepp lägger jag en särskild betoning på deras koppling till 

pliktbegreppet. Här diskuterar jag inte den objektiva plikt en individ har, till exempel att lyda 

samhällets lagar för att inte skapa kaos, utan de subjektiva plikter som hen själv upplever. Rawls 

skriver om plikten som något upphöjt, något absolut. Enligt honom skapar individens medlemskap 

i en grupp eller samhälle vissa naturliga plikter, vissa krav på handlingsmönstret, som inte bör 

brytas. I denna uppsats låter jag pliktbegreppet syfta på den icke-rationella känslan som 

kontinuerligt pressar personen att handla på ett visst sätt. Förekomsten av flera samtidiga plikter, 

som ibland motsäger varandra, skapar en föränderlig uppfattning om rätt och fel som påverkar 

individens handlingar.  

Ytterligare ett begrepp som förekommer i uppsatsen och behöver förtydligas är aktivism. Den 

definitionen jag använder är simpel: en aktivitet, på individ- eller gruppnivå, som söker social, 

kulturell eller politisk förändring.41 Detta innefattar alla aktiviteter som vill påverka andra 

människor än individen själv, men undantar de aktiviteter som individen gör endast för sin egen 

skull.   

                                                 

40 Rawls, John. En teori om rättvisa: översättning från engelskan: Annika Persson. Göteborg (1999) s. 351f.   
41 [Min egen definition].  
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Delkapitlets första avsnitt beskriver Rawls definitioner av begreppen civil olydnad och 

samvetsvägran, medan det andra avsnittet introducerar begreppen civil protest och samvetsfrihet 

samt innehåller en figur över de fyra begreppens inbördes relationer.  

CIVIL OLYDNAD OCH SAMVETSVÄGRAN 

John Rawls är en av den socialliberala filosofins viktigaste tänkare. Utifrån sin 

utilitaristiska utgångspunkt ansåg han att medborgaren har en naturlig plikt att följa lagar 

som skapats i ett rättvist system. Detta system behöver inte vara alltigenom rättvist, men 

om samhället upprätthåller rättvisa institutioner, till exempel ett demokratiskt rättssystem, 

har medborgaren inte rätt att bryta samhällskontraktet och ta till olagliga medel. Ibland 

kommer dock denna gräns att korsas, när orättvisan är så stor och tydlig, att medborgaren 

kan välja att ingripa.42  

Vid en situation där en individs plikt att göra rätt för sig själv och sin övertygelse är starkare än 

plikten att följa samhällets lagar, uppstår möjligheten att använda sig av civil olydnad, »civil 

disobedience« eller samvetsvägran, »conscientious refusal«. Ett exempel på en handling av den 

förstnämnda typen är våldsamt upplopp, medan den sistnämnda kan bestå i en olaglig 

vapenvägran.  

Enligt Rawls definition är den största skillnaden mellan civil olydnad och samvetsvägran den 

senares avsaknad av offentlighet och politisk ambition.43 Medan civil olydnad vill påverka 

majoriteten och förändra lagstiftningen är samvetsvägran någonting som endast grundar sig i en 

ovilja att bryta mot sin övertygelse. Trots att en individ tror på sin sak, vare sig det är av religiösa 

eller moraliska skäl, behöver hen inte söka ta en öppen konflikt i frågan. Detta kan bero på ett 

grundläggande tvivel på den civila olydnadens effektivitet att förändra eller andra orsaker. En 

samvetsvägran sker dock enligt Rawls inte helt omärkbart, utan hans definition inkluderar kravet 

på en viss medvetenhet från institutionerna:  

                                                 

42 Rawls. En teori om rättvisa, s. 335ff. 
43 Ibid. s. 351. 
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En samvetsvägran innebär att man underlåter att följa en mer eller mindre direkt 

lagstadgad befallning eller en administrativ order. Det är en vägran därför att en 

order riktas till oss, och situationen är sådan att myndigheterna får veta om vi lyder 

den eller inte.44  

Detta kan jämföras med hans definition av civil olydnad som: 

… en offentlig, fredlig, samvetsgrundad men ändå politisk handling som strider mot 

lagen, vanligtvis utförd i syfte att åstadkomma en förändring av lagen eller 

regeringens politik. Därigenom riktar man sig till sinnet för rättvisa hos 

gemenskapens majoritet och förklarar att man efter noggrant övervägande anser att 

principerna för socialt samarbete mellan fria och jämlika människor inte 

respekteras.45 

Båda Rawls begrepp syftar på handlingar som aktivt bryter mot de fastställda lagarna. Individen 

behöver inte bryta mot samma lag som hen vill förändra,46 men i konflikten mellan plikten att lyda 

samhällets lagar å enda sidan plikten att följa sitt eget samvete och rättvisa å andra sidan blir den 

sistnämnda dominerande.  

CIVIL PROTEST OCH SAMVETSFRIHET 

Genom att introducera två nya begrepp kan jag även beskriva och diskutera lagkritiska handlingar 

som sker inom lagens ramar. Anledningarna till att en individ inte väljer att använda sig av olagliga 

metoder i kampen om en samvetsfråga är flera. I många fall kan en persons plikt att följa lagen 

vara mycket stark, starkare än plikten att värna om sina övertygelser. Ibland existerar det också en 

laglig väg att kämpa för sitt samvetes rätt, och detta gör att individens handlingar inte förrän i ett 

senare stadium behöver gå över till civil olydnad eller samvetsvägran. En aktivist kan fortfarande 

påverka utan att bryta mot lagen.  

                                                 

44 Rawls. En teori om rättvisa, s. 349. 
45 Ibid. s. 346. 
46 Ibid. s. 346. 



     14 

    

   

 

Begreppet civil protest kompletterar Rawls civil olydnad, i det att det innefattar handlingar som 

är: offentliga, samvetsgrundade, fredliga och med politisk ambition – samtidigt som de inte bryter 

mot rådande lagstiftning. Exempel på denna form av aktivisthandlingar är organiserade 

demonstrationer med tillstånd eller opinionsbildande reklam.  

I Europakonventionen står att samvetsfrihet, jämte tanke- och religionsfrihet, är någonting alla 

medborgare har rätt till – så länge den inte bryter mot lagen.47 Likt samvetsvägran bygger 

begreppet på möjligheten att välja eller välja bort baserat på personlig övertygelse. Skillnaden 

mellan de två är likt paret civil olydnad respektive civil protest att samvetsfrihet inte bryter mot de 

samhälleliga lagarna, medan samvetsvägran vägrar följa en lag på grund av den personliga 

övertygelsen. I uppsatsen ses samvetsfrihet som en rättighet i ett rättvist system. Ett omdiskuterat 

exempel på detta är när den utövas på frivillig basis av en person inom sjukvården, antingen av en 

patient eller en vårdgivare.  

Figur A nedan visar hur de fyra begreppen förhåller sig till varandra. Gränsen mellan huruvida en 

handling är laglig eller olaglig, politisk eller inte politisk, är dock ofta diffus och kontextbunden. 

En handling kan innefatta delar av flera begrepp samtidigt.  

Figur A. Uppsatsens fyra teoretiska begrepps inbördes relationer. 

                                                 

47 Europarådets översättning av Europakonventionen. http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf 

Hämtad: 2016-05-13. 
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1.5  Material- och metoddiskussion 

Ansökningarna om undantag är det huvudsakliga materialet som uppsatsen arbetar med och de 

frågeställningar som jag ställt till dessa vägleder valet av metoder. För att beskriva de ansökande 

med hjälp av de personuppgifter som finns tillgängliga i materialet har huvudsakligen en 

kvantitativ metod använts. De övriga frågeställningarna, som besvaras med hjälp av texterna i 

ansökningsakterna, kräver en kvalitativ metod. Detta innefattar en närläsning av alla undersökta 

ansökningarna för att lyfta fram och kategorisera de argument som de ansökande förde fram.  

Uppsatsens avsändarperspektiv, där jag lägger mycket vikt vid att undersöka de ansökandes motiv 

och tankar, gör att även att jag behöver använda kontextskapande material. Då dokumentationen 

som protokoll och medlemsregister från de vaccinkritiska rörelserna och organisationerna 

mestadels inte är tillgängligt, är det framför allt biografiska källor samt vaccinkritiska skrifter som 

jag använt som komplement till ansökningarna om undantag. Här bör särskilt nämnas de 

exempelansökningarna som författades av Viktor Vallberg och användes mycket av de ansökande. 

Genom att jämföra ansökningarna med dåtida vaccinkritisk litteratur kan jag identifiera såväl 

liknelser som skillnader.  

ANSÖKNINGARNA  

Denna uppsats primära undersökningsmaterial är de ansökningar om undantag från vaccinations-

obligatoriet som inkom till Civildepartementet från hela landet åren 1917-1920. Totalt innefattar 

studien 58 ansökningar, gjorda av 55 olika föräldrar eller föräldrapar. Tre gånger har samma 

individ(er) skickat in två ansökningar under undersökningsperioden. I ett fall undersöker jag även 

en ansökning som inkom innan den avgränsade perioden, då den är relevant för denna individens 

senare ansökning. 

För att bekräfta hur många ansökningar som inkom och som vann bifall under uppsats 

undersökningsperiod, och hur många av dessa som ingår i undersökningen, har jag använt mig av 

ett betänkande från Socialdepartementet från 1932. Detta betänkande utredde huruvida det skulle 

bli enklare att undanta sitt barn från vaccinationen och innehåller statistik över antalet ansökningar 

och bifall från och med år 1917. I Tabell A nedan presenterar jag den data som gäller åren 1917-

1920. Tabellen visar hur Medicinalstyrelsen och Civildepartementet behandlade och skickade 
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ansökningarna mellan sig, och att det endast var ett fåtal som slutligen vann bifall. I alla dessa fall 

var det Civildepartementet som var den bifallande instansen. 

År 

Ans. gjorda hos Medicinalstyrelsen Ans. gjorda hos Civildepartementet 

Ingen 

åtgärd 
Bifall 

Ej 

bifall 

Av Civildepart. 
Rem. 

till 

Med. 

styr. 

Ej 

rem. 

till 

Med. 

styr. 

Av Med. styr. Av Civildepart. 

Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag 

1917 12 – 17 3 14 1 9 – 1 – 10 

1918 1 – 5 – 5 3 7 – 3 – 10 

1919 2 – 4 1 3 4 3 – 4 – 7 

1920 3 – 10 1 9 26 3 – 26 – 29 

Totalt    5 31   – 34 –  56 

Tabell A. Antalet ansökningar gjorda hos Medicinalstyrelsen och Civildepartementet 1917-

1920 samt hur de behandlades. Källa: SOU 1932:37. 

Mellan 1917 och 1919 har jag tillgång till alla 53 stycken ansökningar som nådde Civil-

departementet via Medicinalstyrelsen, varav fyra vann bifall. Från år 1920 undersöker jag bara 

fem stycken ansökningar, vilka alla avslogs. Anledningen till att antalet ansökningar från 1920 är 

lågt är att Civildepartementets upplösning i juli detta år och vaccinationsfrågan därmed övergick 

till det nybildade Socialdepartementet, vars arkiv inte är lika väl katalogiserat. Övergången från 

Civildepartementet till Socialdepartementet år 1920 har fått agera som ett naturligt avslut på 

uppsatsens undersökningsperiod.  

Jag har använt datan i Tabell A för att bekräfta hur många av det totala antalet ansökningar som 

undersöks i uppsatsen. De enda ansökningarna som jag saknar från perioden 1917-1919 är de som 

Medicinalstyrelsen eller Civildepartementet direkt avslog, det vill säga de som ligger under 

rubriken ”Ingen åtgärd” respektive ”Ej rem. till Med.styr,” i ovanstående tabell. Dessa har jag 

därför inte undersökt i uppsatsen.  

Åren efter den nya samvetsklausulen trädde i kraft är särskilt intressanta att studera, då endast en 

liten mängd ansökningarna vann bifall under denna period, trots lagändringen. Detta var också en 

tid där den svenska vaccinkritiska rörelsen var en maktfaktor och en viktig bidragande faktor till 

beslutet att införa denna lagstiftningsändring.  
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En ansökningsakt består inte bara av en individs ansökan om undantag från vaccinations-

obligatoriet, utan även av annan typ av bifogad dokumentation. Vissa akter är över 20 sidor, medan 

andra bara är några enstaka. Figur B nedan visar en lista över vad som kan finnas i de mer utförliga 

ansökningsakterna: 

Figur B. De vanligaste förekommande dokumenten i en ansökningsakt från undersöknings-

perioden. Källa: RA, Civildepartementet I, Konseljakter 1917-1920. 

BEGRÄNSNINGAR 

Att de i uppsatsen studerade ansökningarna tillkom av en speciell anledning och på ett väldigt 

formaliserat sätt, gör att de får vissa problem som källmaterial. Eftersom de var skrivna till en 

myndighet som en strategisk handling, behöver inte texten överensstämma med den ansökandes 

verkliga åsikter. Istället kunde de egna argumenten och åsikterna fått ge plats åt sådana som de 

ansökande trodde gav ökade möjligheter till bifall. Detta försvårar även undersökningen av 

ansökningarnas bakomliggande motiv. Då identifiering av den ansökandes specifika motiv och 

tankar trots allt är en av uppsatsens frågeställningar, kräver analysen en respekt för materialets 

komplexitet och en ödmjukhet inför att resultatet av en textanalys inte behöver berätta hela 

sanningen.  

Vid behandlingen av ett material som dessa ansökningar krävs det att kategoriseringen inte går 

överstyr. Det är viktigt att inte dela in argumenten och motiven i alltför breda, eller snäva, 

kategorier som skapar en förvrängning av vad materialet faktiskt säger. På samma gång måste jag 

 En avskrift av protokollet som förts hos överståthållarämbetet eller den 

lokala magistraten, kronofogden eller länsmannen, som innehåller den 

ansökandes argumentation. 

o En bifogad text skriven av den ansökande. 

o Ett bifogat intyg som bekräftar sjukdomsfall eller den 

ansökandes karaktär/övertygelse. 

 Ett uttalande från stadsläkare och/eller provinsialläkare om eventuella 

sjukdomsfall som den sökanden presenterat. 

 Ett yttrande från Medicinalverket, som behandlar all inskickad 

information. 

 En anteckning från Civildepartementet (om ansökningen vann bifall). 
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i uppsatsen använda en viss tematisering för att materialet inte skall vara alltför svårövergripligt 

och för att analysen inte skall vara omöjlig att genomföra. Detta är någonting som jag avvägt i 

uppsatsen och väglett hur jag bearbetat materialet, men i vissa delar kan den balansen tendera att 

skjuta åt det ena eller det andra hållet. 

Konflikten mellan vaccinkritiker och vaccinförespråkare i början av 1900-talet var komplicerad 

och innehöll en mångfald av aktörer. Denna uppsats är begränsad till de behandlade 

ansökningarna, som omfattar åren 1917-1920, och den respons som dessa fick. Här uteblir stora 

delar av den vaccinkritiska rörelsen, framför allt den mycket viktiga aktiviteten som ett antal 

riksdagsledamöter ägnade sig åt. Vilka som gjorde ansökningarna är också begränsande. 

Ansökningsprocessen var tidskrävande och det är rimligt att anta att många individer inte hade 

möjlighet till detta. Samtidigt kan de mest välbeställda i samhället, som ofta hade privata 

familjeläkare, haft möjligheten att undvika vaccinationsobligatoriet utan att behöva ansöka om 

detta. Denna uppsats har dock inte som ambition att diskutera varken alla ansökningar som gjorts, 

eller studera hela den svenska vaccinkritiska rörelsen. Istället har jag lagt fokus på åren strax efter 

införandet av samvetsklausulen och det material som avsnittet ”Ansökningarna” ovan presenterat. 

Efterföljderna av ansökningarna har inte följts upp. Vad som hände med barnen och de ansökande 

föräldrarna kan spåras i arkiven men är mycket tidskrävande. En möjlig startpunkt skulle här kunna 

ha vara provinsialläkararkiven, där förteckningar över genomförda smittkoppsvaccinationer finns.  

Några ämnen som tangerade vaccinkritiken men som uppsatsen inte kommer diskutera ytterligare 

är hygienism och kvacksalverifrågan. Hygienismen var en idéströmning inom den svenska 

medicinen under slutet av 1800-talet och början 1900-talet, där fokus låg på ett förebyggande av 

sjukdom genom renandet av samhället och befolkningen. Inom hygienismen existerade 

bakteriologi, rasbiologi och samhällsförbättring sida vid sida.48 Hur denna idé samverkade med 

den vaccinkritiska rörelsen har jag inte diskuterat i denna uppsats. Uppsatsen utreder inte heller 

djupare vaccinkritikens förhållande till kvacksalverifrågan. Motzi Eklöf och historikern Sofia Ling 

har tidigare undersökt kvacksalverifrågan i Sverige.49  

                                                 

48 Palmblad. Medicinen som samhällslära, s. 9ff. 
49 Kapitel 8 och 10 i Eklöf, Motzi. Läkare och läkekonster. Stockholm (2010) respektive Ling, Sofia. Kärringmedicin 

och vetenskap: läkare och kvacksalverianklagade i Sverige omkring 1770-1870. Uppsala (2004). 
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DISPOSITION   

Undersökningen är tematiskt ordnad efter de frågeställningar som jag ställt till materialet. Efter 

detta första kapitel, som beskriver varför och hur jag utfört uppsatsen, följer två 

undersökningskapitel och en slutdiskussion. 

Det första undersökningskapitlet är uppdelat i tre delkapitel. Det första delkapitlet beskriver vilka 

individer som skickade in ansökningarna – deras kön, yrke och bostadsort. En diskussion om 

kopplingen mellan prästerskapet och vaccinationen avslutar delkapitlet. Det andra delkapitlet 

beskriver vad som står i ansökningarna. Framför allt ligger här fokus på de argumenten som de 

ansökande förde fram. Jag kategoriserar och beskriver dessa med hjälp av exempel. I det tredje 

delkapitlet diskuterar jag de ansökningar som vann bifall och hur myndigheterna behandlade de 

inkomna ansökningarna. 

I det andra undersökningskapitlet använder jag uppsatsens teoretiska begreppsram för att diskutera 

de ansökandes motiv och om ansökningarna var en del av individernas vaccinkritiska aktivism. 

Här lägger jag mycket vikt vid de plikter som de ansökande gav uttryck för: plikten att följa lagen 

och plikten att följa sitt samvete.  

Uppsatsens slutdiskussion återkopplar till de ställda frågeställningarna, diskuterar hur resultatet 

kan komplettera tidigare forskning i ämnet samt föreslår vilka frågeställningar som skulle kunna 

undersökas i framtida forskning.  
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KAPITEL 2 

ANSÖKNINGARNA OCH DERAS BEHANDLING 

2.1  Vem var det som ansökte?  

Detta delkapitel består av en genomgång av de individer som skickade in ansökningar om undantag 

under perioden 1917-1920. Även om denna del av uppsatsen huvudsakligen är kvantitativ ger den 

en uppfattning om vilka människor som låg bakom ansökningarna som undersöks senare i 

uppsatsen. I det första avsnittet beskriver jag de ansökande och deras barn ur en genusaspekt. 

Därefter följer en genomgång av de ansökandes yrken och var i Sverige de bor. En diskussion av 

prästerskapets koppling till vaccinationsfrågan avslutar delkapitlet. 

De ansökandes medlemskap i den vaccinkritiska rörelsen, andra livsreformrörelser eller 

folkrörelser hade också varit relevant att studera. Tyvärr är detta svårt, då rörelsernas 

medlemsregister inte är tillgängliga. Den enda som jag studerat är Svenska vegetariska föreningens 

medlemslista från 1912, där två av uppsatsens ansökande är med.50 Ytterligare två ansökandes 

namn har dykt upp under uppsatsens bakgrundsgranskning: Viktor Vallberg, som även jag även 

diskuterar senare i uppsatsen samt Nils Liljeqvist, pastor, homeopat och känd som en av grundarna 

av ögondiagnostiken – en alternativmedicinsk diagnosmetod.51 

GENUS 

Under 1900-talets början hade kvinnor begränsade möjligheter att verka i offentligheten. De 

ansökningarna från 1917-1920 som jag har studerat avspeglar detta. Majoriteten av ansökningarna 

om undantag från vaccinationen var endast underskrivna av fadern – bara i tio ansökningar fanns 

även moderns underskrift med. Huruvida kvinnorna i högre grad var delaktiga eller drivande där 

                                                 

50 Hanna Englén och Viktor Forshell, som återkommer i delkapitel 2.2, 2.3 och 3.1 respektive delkapitel 3.1. 

Medlemsregistret är publicerat i Vegetarianen. 7/1912, s. 81. 
51 Eklöf. Homeopati i Sverige, s. 96. 
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bakom kan vi bara ana. Även om de var drivande i inskickandet av ansökningen var det mannens 

signatur som var värdefullast. Kristine Tjelldén, vars ansökning behandlas i delkapitel 2.3, var den 

enda kvinnan som själv skickade in en ansökning. Hon var också den enda som använde sig av en 

yrkestitel – barnmorska Tjelldén. Den enda titel övriga kvinnor fick eller använde sig av var hustru. 

Vid en första anblick undersöker alltså uppsatsen en nästan homogen maskulin debatt. Kvinnornas 

roll har dock osynliggjorts under ett lager av patriarkala strukturer och byråkrati.  

För att se huruvida de ansökande i högre grad sökte befria sina söner, som ett patriarkalt samhälle 

möjligen värderat högre, har jag studerat könen på de barn som ansökningarna gällde. Av de 104 

barn som ansökningarna avsåg hade 50 flicknamn och 54 pojknamn. Denna skillnad är inte 

kvantitativt signifikant.  

YRKE  

På grund av den lilla mängden data samt det relativt stora bortfallet, har jag i detta avsnitt inte 

använt någon vedertagen modell för att kategorisera de ansökandes yrken. Oftast har yrkestiteln 

inte varit specifik nog för att kunna placera personen i en specifik socialgrupp. Istället belyser detta 

avsnitt bara några tendenser som jag kan se hos de 64 individer som skrev under ansökningarna.  

Som tidigare nämnt är det endast i ett fall som kvinnans yrke stod skrivet, medan över ¾ av männen 

nämnde sin yrkestitel i ansökningen. Yrkestitlarna bland dessa 42 män varierade och det är svårt 

att få grepp om en speciell socialgrupp dominerade. Endast två individer var medlemmar i 

samhället högsta skikt: redaktör Svedberg och direktör Forshell. Bland övriga ansökande var 

hantverkare välrepresenterade med åtta personer. Sju ansökande tillhörde kyrkoväsendet,52 och i 

detta kapitels avslutande avsnitt diskuterar jag denna grupps överrepresentation.

Inskickandet av dessa ansökningar kunde också vara en klassfråga. Samvetsklausulen krävde att 

den ansökande personligen inställde sig hos den lokala myndigheten. På grund av de ännu 

begränsade transportmöjligheterna kunde även kortare avstånd ta en lång tid. Ett sådant 

tidsödslande åtagande hade många arbetare svårt att hinna med. Här kunde även transportkostnader 

spela in.  

                                                 

52 Av dessa beskrivs sex stycken som predikant, pastor eller präst och en som kyrkoherde. 
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ORTER 

I Figur C nedan har jag markerat de orter varifrån ansökningar inkom. Dessa uppgifter kan 

användas för att identifiera olika kluster som i sin tur berodde på religiösa, ideologiska eller sociala 

faktorer. Ibland är endast orten till den lokala kronofogden eller länsmannen med i 

undersökningsmaterialet, men oftast är den ansökandes fulla bostadsadress nedskriven.

Figur C. De mindre cirklarna representerar en ansökning. De större cirklarna representerar 

ett område med >1 ansökning: (1) Dorotea och Arksjö: 4 st. (2) Stockholm: 2 st. (3) Tranås: 

3 st. (4) Jönköping och Huskvarna: 2 st. (5) Göteborg: 4 st. (6) Alvesta: 4 st. (7) Emmaboda: 

2 st. Källa: RA, Civildepartementet I, Konseljakter 1917-1920. Kartbild: Wikimedia 

Commons.53 

Det småländska inlandet var den överlägset största avsändaren av ansökningar om undantag från 

vaccinationsobligatoriet – hela 18 stycken ansökningar var från landskapet i sin helhet. Detta 

                                                 

53 By Lapplänning (Based on SWE-Map Kommuner2007.svg by Lokal_Profil)  

[CC BY-SA 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wikimedia Commons. 
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områdes stora frireligiösa aktivitet var troligen en starkt bidragande orsak till detta.54 I Småland 

finner vi kluster av ansökningar i Emmaboda, Alvesta och området Tranås-Huskvarna-Jönköping. 

Just det sistnämnda klustret berodde möjligen på att homeopaten och vaccinkritikern Hjalmar 

Selldén verkade där,55 utöver detta områdes välkända frikyrkokoppling.  

Stora kluster verkade både uppstå i frikyrkoområden och runt vissa centralfigurer inom den 

vaccinkritiska rörelsen. Andra geografiska kluster var de lappländska orterna Dorotea och Arksjö, 

där Viktor Vallberg bodde, samt området runt Vänern. Det senare klustret kan vi möjligen koppla 

till den Karlstadbaserade pastorn Arvid Englén som också skickade in en ansökning om 

undantag.56  

Spridningen av idéer mellan bekanta kan ha varit en faktor när mindre orter som Alvesta aktivt 

agerade mot vaccinationsobligatoriet. Att Stockholm var lågt representerat är överraskande, och 

även att Göteborg, centralort för Svenska föreningen mot vaccinationstvånget, inte hade fler 

ansökande. 

PRÄSTERSKAPET OCH VACCINATIONEN 

Att prästerskapet i hög grad var engagerade i vaccinationsfrågan har flera historiska orsaker. 

Prästerna var mycket involverade i hälso- och sjukvårdsarbetet inom socknen och många av dem 

tog till sig alternativmedicinska, homeopatiska idéer.57 De hade också varit viktiga under 1800-

talets vaccinationskampanjer, där de ansvarade för att uppmuntra och övervaka processen.58 I 

många fall var den lokala prästen den som föregick med exempel genom att vara den första på 

                                                 

54 I Alfred Andersson från Hede i Dalarnas ansökningsakt skriver f.d. provinsialläkaren Dick Bergling att Andersson 

tillhör en frireligiös församling där flera medlemmar vägrat vaccinera sina barn. Även i gotländska J.V. Montelius 

akt, som tas upp i delkapitel 2.3, beskrivs hans baptistiska tro som en möjlig orsak till en misstro mot vaccinationen 

av förste provinsialläkare Nils Åkesson. Det existerade alltså en, av läkarkåren känd, vaccinkritisk strömning inom 

vissa frireligiösa kretsar. Källa: RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1917-07-09 Ärende: 21 respektive RA, 

Civildepartementet I, Konseljakt 1919-10-31 Ärende: 23. 
55 Widstrand, Axel (red.) Sveriges läkarehistoria ifrån konung Gustaf den I:s till närvarande tid.D. 4, (O-U) 

Stockholm (1934) s. 354. 
56 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1919-12-12 Ärende: 38. Pastorparet Englén återkommer i kapitel 3. I sin 

ansökning bifogade de ett karaktärsintyg signerat av en redaktör, en trävaruhandlare och en stadsläkare på orten – 

vilket signalerar att åtminstone mannen var respekterad. 
57 Eklöf. Homeopati i Sverige, s. 77-79.   
58 Sköld. The Two Faces of Smallpox, s. 394f.  
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orten att vaccinera sitt barn.59 Samtidigt hade industrialiseringen och urbaniseringen lett till 

kraftiga förändringar av samhällets strukturer. Religionens plats var inte lika självklar och 

aktiviteten inom andra samhällsfrågor kan vara försök från prästerna att behålla sina positioner 

och relevans.  

I flera fall kan vi härleda en större geografisk koncentration av skickade ansökningar till 

förekomsten av en vaccinkritisk präst inom området. Utöver ovan nämnda Vallberg och Englén 

kan predikant Andersson från Leksand ha varit en bidragande orsak till ansökningarna från 

Dalarna.60 Detta är tecken på att prästerna hade en viktig roll i den vaccinkritiska rörelsen, och 

speciellt för att mobilisera till aktivism.  

2.2  Vad skrev de ansökande? 

Ansökningsakterna är uppsatsens primärmaterial. Då dessa inte är tidigare studerade, är det viktigt 

att undersöka vad som står skrivet i de samt vilka argument de ansökande förde fram. Som vi sett 

i delkapitel 1.5 kunde ansökningsakterna innehålla olika typer av dokumentation. I detta delkapitel 

fokuserar undersökningen på de texter som de ansökande själva skrev. Huvudsakligen kommer jag 

undersöka de använda argumenten, då dessa både utgör lejonparten av ansökningarnas textmassa 

och de mest centrala delarna. Delkapitlet är uppdelat i tre avsnitt: 

Det första avsnittet beskriver hur de ansökande försökte påvisa vaccinets skadlighet genom 

presentationen av sjukdomsfall orsakade av vaccination. I det andra avsnittet sker en tematisering 

av de ansökandes argument. Identifieringen av teman är empiristyrd, det vill säga skapad utifrån 

och överensstämmande med vad som jag kan se i materialet. Denna metod gör att kategoriseringen 

undviker att passa in verkligheten i förutbestämda fack som inte beskriver vad som verkligen 

skrevs. Jag identifierar tre olika teman i de ansökandes argumentation, och denna kategorisering 

gör materialet mer förståeligt. Det sista avsnittet beskriver de exempelansökningar som Viktor 

Vallberg skrev och som fungerade som mall och inspiration för många av ansökningarna. På grund 

av deras påverkan på de i uppsatsen undersökta ansökningarna är exempelansökningarna värda att 

studera och förstå.  

                                                 

59 Sköld. The Two Faces of Smallpox, s. 417.  
60 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1919-07-19 Ärende: 23. 
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VACCINSKADEFALLEN  

För att argumentera för sina tvivel mot vaccinet – att det var skadligt för barn på en nivå som inte 

uppvägdes av dess eventuella skyddsverkan – beskrev majoriteten av ansökningar ett eller flera 

fall där vaccineringen lett till hälsobesvär. Bifogandet av sådana fall var också ett av de 

grundläggande kraven i samvetsklausulen. Det var dock sällan som sjukdomsfallen uppfyllde de 

krav lagstiftningen faktiskt ställde på dem: personlig kännedom, att vaccinskadorna inträffat hos 

barn och att skadorna varit ihållande. Istället inbegrep det typiska fallet ett barn inom socknen eller 

en avlägsen släkting. Det var ytterst sällan som de ansökande bifogade ett läkarintyg på besvärens 

förekomst eller deras koppling till vaccinationen.61 

Även om de vaccinskadefall som presenteras i ansökningarna sällan uppfyllde de krav som 

samvetsklausulen ställde, förklarade de hur den ansökandes övertygelse växt fram. Den utbredda 

vaccinkritiska litteraturen kunde plantera en idé, men individen behövde hitta ett exempel på 

vaccinets skadlighet i sin egen omgivning för att stärka sin övertygelse. Huruvida dessa 

sjukdomsfall faktiskt berodde på vaccinationen är inte någonting som jag undersöker i uppsatsen. 

Troligen var även sociala och kulturella faktorer inblandade, som gjorde att vaccinkritiker var 

snabba att koppla ett sjukdomsfall till vaccinationen för att därmed få bekräfta sin tes om vaccinets 

skadlighet. En förälder som hade ett sjukdomsdrabbat barn måste ha haft lätt att koppla samman 

detta med vaccinationen, särskilt om det hen eller hens omgivning var medvetna om den 

vaccinkritiska rörelsen. Efter en sådan erfarenhet var det naturligt att föräldern försökte befria sina 

andra barn från vaccinationsobligatoriet. Jonas Sundkvist skrev i sin ansökning om hur han inte 

vill vaccinera sin dotter Ester Paulina på grund av de vaccinskador han ansåg att sonen led av: 

Mitt äldsta barn, sonen Gustaf Artur, född den 20 december 1900, vaccinerades vid 

10 månaders ålder, var då frisk och kry, kunde redan så ung gå, men blef efterhand 

klenare och slutligen puckelryggig, ett lyte som han hela sitt lif får dragas med. Jag 

skrifver mitt stackars barns olycka på vaccineringens konto, och med denna utgång 

af vaccineringen för ögonen är det, som jag härmed vågar mig till denna underdåniga 

framställan.62   

                                                 

61 Undantaget är den homeopatiska läkaren Hjalmar Selldén, som skrev ut tre stycken läkarintyg som är inkluderade i 

uppsatsens ansökningsakter.  
62 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1917-06-22 Ärende: 21. 
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TEMAN I ARGUMENTATIONERNA 

För att underlätta beskrivningen och förståelsen av de argument som förekom i ansökningarna har 

jag identifierat tre teman: ett medicinsk, ett samvetsbaserat och ett degenerationstema. Dessa 

kategorier var de vanligast förekommande i ansökningarna och jag behandlar de i var sitt avsnitt i 

detta delkapitel. Här nedan följer dock en beskrivning av några av de idéer och argument som inte 

fick ett eget tema, och anledningen till detta.  

En grupp av argument som skulle kunna bilda en egen kategori, men som inte förekom tillräckligt 

ofta för detta, är de religiösa. Detta är förvånande, med tanke på den starka kopplingen till religion 

och prästerskapet som vi såg i delkapitel 2.1. Att den kristna retoriken var mer utbredd i början av 

1900-talet än nu, gör också att det är svårt att bedöma vad som är religiöst grundade argument och 

vad som är kraftuttryck för att betona en ståndpunkt. 

Något som inte var återkommande i ansökningarna, men som förekom inom den vaccinkritiska 

rörelsen var djurrättsargument.  Detta tyder på att överlappet mellan djurrättsrörelsen och den 

vaccinkritiska rörelsen kanske inte var stort i praktiken eller att dessa argument inte var prioriterade 

i just dessa ansökningar. 

MEDICIN  

Presentationen av exempel på vaccinskadefall var försök att, på läkarnas och myndigheternas 

medicinska arena, kritisera vaccinationen. Till samma tema hör argumenten som ifrågasatte dess 

skyddskraft och dess värde i ett Sverige som inte drabbats av några större smittkoppsepidemier 

sedan 1870-talet.63 Dessa argument, som direkt ifrågasatte vaccinationsobligatoriet och den 

medicinska expertisen bakom detta, använde citat från vaccinkritisk litteratur eller, som i fallet 

med majoriteten av vaccinskadefallen, av sjukdomsfall inom regionen. Om smittkoppor drabbade 

en omvaccinerad individ kunde detta visa på vaccinets låga effektivitet. 

Denna typ av argument skulle också kunna kallas för alternativmedicinska argument, då de likt 

homeopatin försökte ifrågasätta skolmedicinens hegemoniska position som den enda 

                                                 

63 Nelson, Marie C & Roger, John. The Right to Die? Anti-vaccination Activity and the 1874 Smallpox Epidemic in 

Stockholm: Social History of Medicine, 3/1993 s. 369-388 (1992). 
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vetenskapliga sanningen. Redaktör C. H. Svedberg skrev att han: ”icke finna annat än att 

vaccinationssaken icke behandlats med vetenskaplig objektivitet och sanningskärlek”,64 och 

syftade här på att både myndigheterna och läkarkåren ignorerade alternativa teorier. Inom samma 

tema användes statistiska och vetenskapsbaserade argument för att skapa en motbild till 

myndigheternas tro, eller övertro, på vaccinets effektivitet.  

SAMVETE 

Många ansökningar innehöll argument som, istället för att argumentera mot vaccinationens 

medicinska bristfällighet, beskrev den personliga övertygelsen den ansökande känner – och hur 

tvånget att vaccinera sina barn var ett starkt brott mot denna. Detta tema är det mest förekommande 

i ansökningarna, men den är också det mest diffusa och det potentiellt bredaste. I många 

ansökningar varvas samvetsbaserade argument med medicinska argument, oftast i olika delar av 

texten – presentationen av kända sjukdomsfall kunde komma direkt efter en emotionell 

argumentation om hur den ansökande inte vill bryta mot sitt samvete. Detta var rimligt med tanke 

på hur samvetsklausulen var skriven. För att undantas från vaccinationsobligatoriet krävdes att ett 

medicinskt fall av vaccinskador ledde till att den ansökande kände en samvetsbaserad oro inför att 

utsätta sina barn för detta. Vaccinskadefallen fungerade här både som ett medicinskt argument och 

som ett samvetsbaserat, i och med att de förklarade övertygelsens grund. Citatet nedan är ett 

exempel på ett argument som förklarade den skrivandes samvetskval på samma gång som det 

riktade sig till läsarens eget samvete, och är taget från stationsförmannen C. T. Kjellström från 

Alvestas ansökning, där han bad om att få undanta sin son Karl Olof från vaccination: 

Det har varit en tid, full av ånger och farhåga för mig, att veta detta för mig förfärliga 

tvång sväva över mig. Arbetsglädje och arbetsro äro borta. Endast en tanke behärskar 

mig, nämligen den: Hur skall jag kunna skydda och rädda mitt barn från detta onda? 

– – – 

Jag vädjar till Eders Kungl. Maj:ts förmåga att fatta de faderskänslor, som tvinga 

mig till detta steg. Det har förvisso ej tagits i överilning eller utan moget betänkande.  

                                                 

64 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1917-09-14 Ärende: 26. 
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Utan bifall bävar jag för framtiden. Jag kan ej tänka mig, att ett användande av den 

nåderätt, som ju av grundlagen medgives, skulle medföra våda för varken staten eller 

enskilda. Jag vill gärna underkasta mig de förhållningsregler, som kunna befinnas 

nödvändiga att vidtaga i händelse om bifall till ansökan.65  

Kjellströms ansökning använde huvudsakligen samvetsgrundade argument, även i de delarna som 

inte är citerade ovan. Istället för att använda medicinska argument beskrev Kjellström hur 

vaccinationen skulle var ett brott mot hans personliga övertygelse. Han skrev denna ansökning 

endast ett år efter att han, under hotet av böter på 100 kronor, vaccinerat sin dotter Helfrid efter en 

flera år lång kamp mot myndigheterna. Även om hans ansökning inte uppfyllde de krav 

samvetsklausulen ställde för undantagande, var Kjellströms övertygelse klar och det avslag 

ansökningen senare fick är något som är diskutabelt ur ett etiskt perspektiv.66  

Andra ansökningar skriver på ett liknande sätt – där den medicinska argumentationen lämnat plats 

för en bön om nåd. De ansökte använde ofta starka, personliga formuleringar för att nå effekt när 

de beskrev sina samvetskval. Till exempel skrev livförsäkringsinspektören Nygren från Alvesta 

att: ”jag skulle anse mig ovärdig bära namnet far, om jag mot bättre vetande utsatte mina barn för 

en sådan risk.”67 och hans släkting Robert Nygren, också från Alvesta, skrev: ”Många taliga nätter 

ligger jag vaken och grubblar öfver huru jag skall kunna skydda min icke kraftiga barn för denna 

nutidens inkvisition”.68    

DEGENERATION 

Ett argument som återkom i ett femtontal ansökningar var hur vaccinet inte bara var skadligt för 

individen, utan för hela ”svenska folket”. Grundtanken var att släkten och arter kunde gå tillbaka 

i evolutionsprocessen, degenerera, vid exponering för dåliga faktorer, där vaccinationen av en av 

de värsta. Denna tillbakagång kunde vara såväl fysisk, där tandröta var ett ofta framlyft exempel, 

som moralisk, med samhällsproblem som kriminalitet, alkoholism och prostitution.69 Nordisk 

                                                 

65 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1919-12-05 Ärende: 50.  
66 Ibid.  
67 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1918-01-25 Ärende: 26. 
68 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1918-01-25 Ärende: 25.  
69 Selldén, Hjalmar & Grouleff, Petrie N. Fakta i vaccinationsfrågan. Göteborg (1911) s. 3-5. 
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familjebok från 1921 skrev i sin definition av urartning, en annan beteckning på degeneration, att: 

”Utvecklingen af en art eller ett släkt inom den organiska världen går stundom i en sådan riktning, 

att artens eller släktets tillvaro äfventyras.”70 Degenerationstanken ingick i den socialdarwinistiska 

idéströmningen som var stark under tidigt 1900-tal, och tangerade den framväxande rasbiologin. 

Rasbiologerna lyfte fram degenerationen som ett symptom på ”folkets” försvagande samt en viktig 

anledning till att ”människoraserna” behövde kartläggas och kontrolleras.71   

En central teori inom degenerationstanken var lagen om progression som franska psykiatrikern 

Bénédict Morel formulerade i mitten av 1800-talet. Enligt denna teori ackumuleras negativa 

sociala och biologiska faktorer från generation till generation, för att slutligen resultera i en 

oförmåga att fortplanta sig och släktets utdöende.72 Just denna progressionsidé kan vi se i flera av 

ansökningarna. Läroverksadjunkten Nils Wagner ställde sig frågan huruvida vaccinet hade en 

negativ effekt på efterkommande generationer:  

En tanke, som man svårligen kan komma ifrån, är denna: Då vaccinationen är en 

blodförgiftning, som upprepas generation efter generation, är det då icke sannolikt, 

att framtidens människosläkte utsättes för en tilltagande blodförskämning, som kan 

komma att medföra de svåraste följderna i såväl fysiskt som psykiskt avseende?73  

Även de exempelansökningar, skrivna Viktor Vallberg och presenterade i nästa avsnitt, tog upp 

degenerationen. Här står hur vaccinet var skadligt ”och detta allt mer ju flera släktled som 

underkastas denna onaturliga förgiftning” samt hur det ”undergräver vårt folks fysiska och 

psykiska livskraft”.74 Vallberg skrev även i sin egen ansökan att trodde att vaccinationen var en av 

de starkaste orsakerna till degenerationen.75 Även i flera av sina skrifter, som hade en stor påverkan 

                                                 

70 Westrin, Th. (red.) Nordisk familjebok. Uggleupplagan. 31. Ural-Vertex. Stockholm (1921) s. 16. 
71 Lundborg, Herman. Rasbiologi och rashygien: nutida kultur- och rasfrågor i etisk belysning. Stockholm (1922) s. 

2. 
72 Carlson, Eric T. Medicine and Degeneration: Theory and Practice, ur Chamberlain, J. Edward & Gilman, Sander L. 

(red) Degeneration: The Dark Side of Progress. New York (1985) s. 122. 
73 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1917-10-05 Ärende: 41. 
74 Vallberg, Viktor. Vad motståndare till vaccinationstvånget bör veta. Stockholm (1917) s. 27-30. 
75 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1919-06-13 Ärende: 43. 
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på rörelsen mot vaccinationsobligatoriet, behandlade han vaccinet som en orsak till degeneration.76 

Redaktören C. H. Svedberg skrev i sin ansökan att han trodde att vaccinationen är ”den förnämsta 

anledningen till den hastigt pågående degenerationen i släktet, som allt tydligare framträder i 

tandröta, närvsjukdomar och allehanda kroniska sjukdomar”.77  

Anledningen till att jag har behandlat degenerationen som ett eget tema, trots att argumenten i 

grunden var medicinska, är att de byggde på specifika bakomliggande tankar och värderingar samt 

att de förekom hos speciell grupp ansökande. Det var framför allt de som tillhörde en högre 

socialgrupp som använde sig av degenerationsargumenten. Utöver läroverksadjunkten, pastorn 

och redaktören som vi tidigare diskuterat, är Viktor Forshell ett bra exempel.78 Forshell var 

direktör på det stora, västkustbaserade företaget Sveriges Förenade Konservfabriker och omgav 

sig med Göteborgs nationalistiska industritoppar.79 Till sin ansökan bifogade han ett karaktärsintyg 

som fyra riksdagsmän skrivit under: Johan E. Ekman, den förste ordföranden i Riksföreningen för 

svenskhetens bevarande i utlandet;80 Melcher Lyckholm, riksdagsledamot för det nationella 

partiet;81 Henrik Kunze, medgrundare av Fosterländska förbundet;82 och Edvard Lithander, 

medlem i Götiska förbundet.83  

Forshell skrev att vaccinets skadlighet framför allt låg i dess påverkan på släktet: ”huru stor skuld 

den ha i den rasförsämring hos släktet, som för mig är tydligt påvisbar, varder väl i sinom tid 

uppenbaradt”.84 Vaccineringen av dottern Hulda Ingeborg skulle inte endast skada henne själv, 

utan även hennes barn och barnbarn. Forshells familjeläkare beskrev honom som mycket 

intresserad av rasbiologi. Detta var den enda ansökningen som nämnde rasbiologin och inte bara 

degenerationen. Forshell socialgruppstillhörighet och att hans umgängeskrets bestod av den 

                                                 

76 Till exempel i Vallberg. Huru jag blev lekmannaläkare, s. 7 och Vallberg, Viktor. Vaccinationens värde och vådor. 

Stockholm (1932) s. 112-114.  
77 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1917-09-14 Ärende: 26 [författarens understrykning]. 
78 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1919-06-13 Ärende: 55. 
79 Attman, Artur. Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962. 1:2, Göteborg 1913-1962. Göteborg (1963) s. 125f. 
80 Kummel, Bengt. Svenskar i all världen förenen eder!: Vilhelm Lundström och den allsvenska rörelsen. Åbo (1994) 

s. 65-73. 
81 Westrin, Th. (red.) Nordisk familjebok. Uggleupplagan. 17. Lux-Mekanik. Stockholm (1912) s. 34. 
82 Fahl, Magnus. Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962. 2, Biografisk matrikel. Göteborg (1963) s. 219-220. 
83 Westrin, Th. et al. (red.) Nordisk familjebok. Uggleupplagan. Supplement. Cambrai-Glis. Stockholm (1923) s. 986. 
84 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1919-06-13 Ärende: 55.    
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nationalistiska samhällseliten. De idéer som kom därifrån skilde sig från de som många andra 

ansökande exponerades för, varför orsakerna till hans rädsla för vaccinationen samt hans 

argumentation också skilde sig från deras.85  

Den stora förekomsten av degenerationsargument visar på att dessa tankar bland vissa förekom 

tillsammans med vaccinkritiken. Direktör Forshell exemplifierar hur det var vanligare inom de 

högre samhällsskikten och hur det sociala umgänget spelat en stor roll vid framväxten av dessa 

åsikter.  

EXEMPELANSÖKNINGARNA 

När samvetsklausulen trädde i kraft 1 januari 1917, fick vaccinkritikerna ett lagfört kryphål, men 

också ett nytt sätt att protestera mot vad de ansåg vara orättvist förmynderi. Som en del i detta 

publicerade Viktor Vallberg en överlevnadsguide för den nya lagen, Vad motståndare till 

vaccinationstvånget bör veta, där han förklarade vad den innebar och vilka möjligheter som den 

skapade.86  

Denna skrift innehåller två exempel på ansökningar som läsaren kunde använda sig av och båda 

dessa förekommer frekvent i de ansökningar som jag undersöker i uppsatsen. Av denna anledning 

är en genomgång av Vallbergs text relevant för att förstå vilken litteratur som påverkat individerna 

bakom ansökningarna. Det är också viktigt att förstå Vallbergs egen ambition för utgivandet av 

denna text, vilket jag diskuterar i slutet av kapitlet.  

Den första utgåvan av Vad motståndare till vaccinationstvånget bör veta utkom 1917 och en andra 

upplaga följde sju år senare. Den 30-sidiga skriften inleds med en kopia av den nya lagstiftningen. 

Vallvberg förklarar sedan utförligt, steg för steg, hur en ansökning om undantag bör gå till för att 

vinna bifall. Vikten av att skaffa sig kunskap om ett antal fall av vaccinskador samt förbereda 

information om dessa med namn och ort är något som texten särskilt betonar. När den ansökande 

sedan stod inför de lokala myndigheterna skulle hen behålla lugnet och ”orubbligt stå fast vid sin 

begäran att söka befrielse och låta vederbörande känna sin ovilja mot det maktmissbruk och det 

                                                 

85 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1919-06-13 Ärende: 55. 
86 Vallberg. Vad motståndare till vaccinationstvånget bör veta. Alla fortsatta uppgifter och citat i detta avsnitt är, om 

inget annat anges, tagna från detta material. 
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samvetsbetryck, som på de medicinska myndigheterna ingivelse bedrives genom 

vaccinationstvånget.”  

I skriften ger Vallberg också tips på hur en ska hantera vaccinationen av barnet bäst, utifall att 

ansökningen om undantag inte skulle vinna bifall och föräldern inte hade något annat alternativ. 

Här refererar han till läkaren Henrik Berg som hävdar att kraftig svettning är ett sätt att få ut ”giftet” 

ur kroppen: även om Berg även tillägger att: ”det som en gång inkommit är ej lätt att få ut.” 

Användandet av homeopatisk medicin rekommenderas också som ett lämpligt sätt att mildra 

vaccinationens skadeverkan. 

Längst bak i skriften presenterar Vallberg två exempel på lämpliga ansökningar om undantag,87 

på 500 respektive 400 ord vardera. Dessa finns avskrivna i sin fulla längd i Bilaga I respektive II.  

De två ansökningarna är välskrivna och innehåller tydligt formulerade argument. Samvetsbaserade 

argument dominerar och beskriver hur oacceptabelt det vore att tvinga en person att handla mot 

sitt samvete. Båda exempelansökningarna refererar till 16 § i Regeringsformen, där Konungen 

skall ”ingens samvete tvinga eller tvinga låta, utan skydda var och en vid en fri utövning av sin 

religion, så vitt han därigenom icke störer samhällets lugn eller allmän förargelse åstadkommer.”88 

Den första satsen går att tolka som att det fanns ett stöd i grundlagen för samvetsfrihet, och att 

Kungl. Maj:t därför borde bevilja ansökningarna. Exempelansökningarna lämnar också luckor där 

den ansökande att fylla i sina egna fall där vaccinationen lett till sjukdom. Båda 

exempelansökningarna förklarar även att det finns mellan koppling mellan 

smittkoppsvaccinationen och degenerationen. 

I den första exempelansökningen förekommer en längre passage där vaccinationsobligatoriet 

liknas med religiöst tvång. Texten frågar sig om Eders Kungl. Maj:t ”skulle vilja med våld tvinga 

eller samtycka till tvång på oss undersåtar att genom vissa handlingar bekänna oss t.ex. till 

katolicismen”. Katolicismen representerade en auktoritär och dogmatisk ideologi som Vallberg 

starkt ogillade. I en annan argumenterande skrift använde Vallberg uttrycket ”påvevälde” för att 

                                                 

87 Det är möjligt att exempelansökningarna även publicerades i tidskriften Vaccinationsgranskaren, där Vallberg var 

redaktör under denna tid, men avsaknaden av årgångarna 1915-1918 i offentliga bibliotek gör detta svårt att bekräfta. 
88 Kongl. Maj:ts Och Riksens Ständers Faststälde Regerings-Form; Dat. Stockholm den 6 Junii 1809. 
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på ett nedsättande sätt beskriva läkarnas maktposition i vaccinationsfrågan.89 Detta 

överensstämmer med den kraftiga kritik som förekom mot katolicismen, särskilt under det tidiga 

1900-talet.90 

Dessa exempelansökningar som Vallberg presenterade användes flitigt av de som gjorde 

ansökningarna om undantag under min undersökningsperiod. Vissa kopierade en av 

ansökningarna rakt av, andra tog delar från båda och somliga använde bara vissa kortare 

formuleringar de hämtat från Vallbergs texter. 15 stycken ansökningar har helt säkert använt 

exempelansökningarna som stöd, och har mer eller mindre kopierat formuleringar från dessa. Det 

är också troligt att många andra använde exempelansökningarna som en mer öppen mall, då 

Vallberg faktiskt skrev att de skulle fungera som just detta, snarare än formuleringar att ordagrant 

kopiera. I nästa delkapitel diskuterar jag användandet av Vallbergs exempelansökningar 

ytterligare.  

2.3  Hur behandlade myndigheterna ansökningarna? 

Av de ansökningarna som uppsatsen omfattar, 58 stycken från 1917-1920, var det endast fyra 

stycken som vann bifall. Detta låga antal väcker flera frågor: Varför var det så få ansökningar som 

vann bifall? Vilka var det som vann bifall och fanns de likheter mellan dessa ansökningar? Hur 

såg myndigheterna på den nya samvetsklausulen? För att svara på dessa frågor undersöker detta 

delkapitel de fyra ansökningarna som vann bifall samt hur Medicinalstyrelsen och 

Civildepartementet behandlade de inkommande ansökningarna.  

I alla fall av bifall var det Civildepartementet som biföll; Medicinalstyrelsen avslog alla 

ansökningar som de mottog under undersökningsperioden. Den förra myndigheten, till skillnaden 

från Medicinalstyrelsen, dokumenterade inte sin diskussion om fallen, vilket är en lucka i 

undersökningen av bedömningsprocessen. För att studera de ansökningarna som vann bifall 

används primärt övrigt materialet i akten, som ofta är utförligt, samt i vissa fall biografiska källor 

för att utveckla aktörernas kontext.  

                                                 

89 Vallberg. Huru jag blev lekmannaläkare, s. 4.    
90 Werner, Yvonne Maria. Världsvid men främmande: den katolska kyrkan i Sverige 1873-1929. Uppsala (1996) s. 

353. 
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DE FYRA BIFALLNA ANSÖKNINGARNA 

I detta avsnitt undersöker jag de ansökningar som vann bifall, deras gemensamma nämnare och 

skillnader, samt anledningarna till att just dessa vann bifall. Det första delavsnittet handlar om de 

tre bifallna ansökningar från 1917, där Viktor Vallberg var centralfigur. Det andra delavsnittet 

diskuterar Karl Larssons bifallna ansökan från 1919. En sammanfattande diskussion om orsakerna 

till att dessa ansökningar vann bifall avslutar avsnittet. 

VIKTOR VALLBERGS KLUSTER OCH FALLET DAGMAR MARIA 

De tre bifallna ansökningarna från 1917 var sammanlänkade på flera sätt. Alla ansökande bodde i 

samma närområde i Lappland, de hade haft kontakt med varandra och de presenterade alla samma 

sjukdomsfall som bevis på smittkoppsvaccinationens skadlighet. Detta gemensamma 

vaccinskadefall var Dagmar Maria, äldsta dotter till Viktor Vallberg – pastorn, förkämpen i den 

vaccinkritiska rörelsen och författaren till de exempelansökningar som vi diskuterat tidigare i 

uppsatsen. Vallberg var också en av de vars ansökan vann bifall. Barnmorskan som vaccinerade 

Dagmar Maria, Kristina Tjelldén, fick också rätt att undanta sin dotter från 

vaccinationsobligatoriet. Tjelldén bodde på samma ort som Vallberg – Arksjö. Kronolänsmannen 

i närliggande Dorotea som tog emot ansökningarna om undantag från Vallberg och Tjelldén, 

Fredrik Vilhelm Wallmark,var den tredje personen vars ansökan vann bifall hos 

Civildepartementet.  

Pastor Viktor Vallbergs ansökan 

Redan 1908, innan införandet av den nya samvetsklausulen, gjorde Vallberg en ansökan för att 

undanta sin dotter Dagmar Maria från vaccinationen. Myndigheterna avslog dock denna ansökan.91 

Vallberg valde då att vaccinera denna sin förstfödda dotter och skrev själv i sin ansökan 1919 att: 

”Straffet därför att jag lydde mänskligt samvetstvång mer än vad jag visste inför Gud vara rätt, 

uteblev icke.”92 Från att ha varit fullt frisk, utvecklade den då 3-åriga Dagmar Maria en rad 

sjukdomar, såväl strupkatarr som olika former av inflammationer, strax efter vaccinationen. ”Hela 

organismen var angripen” som Vallberg själv uttryckte det. För att bekräfta att sjukdomen uppkom 

                                                 

91 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1908-10-23 Ärende: 27. 
92 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1919-06-13 Ärende: 43. Alla fortsatta uppgifter och citat i detta delavsnitt är 

tagna, om inget annat anges, från detta material. 
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på grund av vaccinationen skrev Vallberg att värken, inflammationen och utslagen endast uppkom 

på samma sida som vaccinet injicerats i. Barnmorskan Tjelldén, som utförde vaccinationen av 

Dagmar Maria och vars ansökan också skulle komma att vinna bifall, intygade i en bilaga att 

flickan gick från att vara frisk och kry till att lida av inflammationer, värk och en allmän svaghet. 

I en annan bilaga skrev folkskollärarinnan på orten att Dagmar Maria på grund av sin sjuklighet 

inte kunnat delta fullt i undervisningen. Kyrkoherde Pär Kämpe och skolrådsledamot A. Källman 

bekräftade också Dagmar Marias väg från frisk till sjuklig.  

Utöver detta högst personliga fall, beskrev Vallberg en rad andra sjukdomsfall som han ansåg vara 

orsakade av vaccination. Många av dessa hade uppkommit i Vallbergs egen församling eller i den 

omgivande regionen. Att dessa fall visade på vaccinationens skadlighet var Vallberg övertygad 

om, och han hade vid sina studier sett att det inte heller skyddade mot kopporna. Han skrev också 

att vaccinet var det största orsaken till det svenska folkets pågående degeneration.  

Från 1908 års till 1919 års ansökan skedde en förändring i Vallbergs ton, från ett fokus på 

samvetsgrundade argument till medicinska och myndighetskritiska argument.  I den första 

ansökningen lade Vallberg framför allt fokus på hur smittkoppor inte var en stor samhällsfara 

längre och hur sjukdomsfallen kraftigt minskat i Sverige under de senaste åren.93 Han ställde sig 

också öppen till att vaccinera Dagmar Maria om en allvarlig smittkoppsepidemi skulle uppkomma, 

94 då ”i så fall anser jag, att ett större ondt, om så måste vara, bör motverkas genom ett minde.”95 

I den senare ansökningen uttryckte han däremot en bergfast övertygelse om vaccinets skadeverkan 

och verkningslöshet. Båda ansökningarna innehöll tecken på Vallbergs lagändrande ambition, men 

den var aggressivare och tydligare 1919.  

Barnmorska Kristina Tjelldéns ansökan 

Barnmorskan Kristina Tjelldén, som ville att den fyraåriga dottern Ruth Elisabet Kristine skulle 

befrias från vaccinationsobligatoriet, var den andra personen att vinna bifall 1917. Tjelldén var den 

                                                 

93 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1908-10-23 Ärende: 27. 
94 Ibid. 
95 Ibid. 
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barnmorska som drygt tio år tidigare hade vaccinerat Viktor Vallbergs dotter Dagmar Maria, vars 

besvär efter vaccinationen hon beskriver i ansökningen:  

Trots alla iakttagna försiktighetsmått åstadkom dock vaccineringen en uppenbar 

omstörtning i den vaccinerades hälsotillstånd. Jag har nästan dagligen sett henne före 

vaccineringen, men aldrig förut iakttagit någon sjuklighet hos henne.96 

Tjelldén presenterade i sin ansökan även fyra andra vaccinskadefall: en pojke i en grannby, en vän, 

en grannes dotter och Tjelldéns egen systerdotter. Intyg på riktigheten i de två förstnämnda fallen 

var bifogade och signerade av föräldrarna respektive den drabbade själv. Hon påtalade även de 

obehag hon själv upplevde vid sin egen omvaccination. Avslutningsvis insisterade Tjelldén på att 

dottern var särskilt känslig för vaccinets skadeverkan, ”som hon redan förut har hjärtfel och 

skrofulösa anlag [skrofler = en typ av tuberkulos], kanske en följd av min egen 

vaccinförgiftning.”97  

Kronolänsman F.W. Wallmarks ansökan 

Fredrik Wilhelm Wallmarks ansökan, gällande de två sönerna Eskil Fredrik Theodor och Staffan 

Fredrik Vilhelm samt dottern Barbro Augusta, var den tredje som vann bifall 1917.98 Wallmark 

hävdade också sin övertygelse om vaccinationens skadlighet genom ett antal sjukdomsfall, där 

Dagmar Maria Vallberg var ett av dem. Likt Tjelldén skrev Wallmark att han träffade Dagmar 

Maria både före och efter vaccinationen. Han var övertygad om att vaccinationen var orsaken till 

hennes sjukdomstillstånd. Någonting han inte nämnde i sin ansökan var att han jobbade på 

länsmanskontoret redan år 1908 och då var involverad i handläggandet av Vallbergs ansökan för 

Dagmar Marias befrielse från vaccinationen.99 Jag är säker vad Wallmarks roll var i denna process, 

men han var den som skrev ned processens alla steg, och det är möjligt att han blev intresserad av 

fallet samt vaccinkritiken den vägen.  

Eftersom Wallmark var personen som normalt tog emot områdets ansökningar om undantag, 

gjordes hans egen ansökning istället hos tillförordnade kronofogde i Västerbottens lappmarks 

                                                 

96 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1919-06-13 Ärende: 44. 
97 Ibid. 
98 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1919-06-13 Ärende: 45. Alla fortsatta uppgifter och citat i detta delavsnitt är 

tagna, om inget annat anges, från detta material. 
99 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1908-10-23 Ärende: 27. 
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fögderi i Dorotea. Denna intygade dessutom i protokollet hur han känt Wallberg i två år och såg 

honom som en ”särdeles karaktärsfast samt omdömesgill person”. Utöver sjukdomsfall använde 

sig Wallmark av statistik för att stärka sin medicinska argumentation om vaccinationens bristande 

skyddsförmåga.  

Myndigheternas respons 

Alla dessa tre ansökningar fick först avslag från Medicinalstyrelsen för att sedan vinna bifall hos 

Civildepartementet. Medicinalstyrelsen förkastade samtliga vaccinskadefall som de ansökande 

presenterade. De skrev att de ansökande antingen saknade personlig kännedom om fallen eller att 

fallen inte kunde kopplas till smittkoppsvaccinationen. Några få fall behandlade myndigheten 

separat. Medicinalstyrelsen skrev att de inte fann några bevis på att Dagmar Maria sjukdom var 

kopplad till vaccinationen.100 Angående fallet med Kristin Tjelldéns systerdotter, vars blindhet hon 

beskyllde vaccinet för, bifogade Medicinalstyrelsen ett intyg från rektorn vid blindinstitutet i 

Tomteboda som skrev att blindheten troligen var medfödd och inte en vaccinskada.101   

Det som gör dessa ansökningsakter särskilt intressanta, utöver att de var några av de få ansökningar 

som vann bifall och att högprofilnamnet Vallberg var med, är den konflikt inom läkarkåren som 

materialet synliggör. Strax efter att Vallberg gjort sin ansökan svarade provinsialläkaren i Åsele, 

Isak Nydahl, densamme och meddelade att Medicinalstyrelsen inte skulle ta upp ansökningen om 

inte Vallberg bifogade ett läkarintyg över Dagmar Marias nuvarande hälsotillstånd. Vallberg 

bodde långt ifrån närmaste läkaren och valde då att skriva till Justitiekanslern för att förklara att 

detta krav på läkarintyg stred mot lagstiftningen – vilket det också gjorde. Nydahl uttryckte en 

öppen frustration över de ansökningar som inkom och i kronolänsman Wallmarks ansökningsakt 

skrev han till Medicinalstyrelsen att det inte var möjligt att kontrollera alla de vaccinskadefall 

Wallmark refererade till. Dessa personer bodde långt inne i de lappländska skogarna, och att han 

föreslog att läkare istället skulle skickas dit för att undersöka och ge ett fackmässigt utlåtande. Han 

avslutade med att lägga bevisbördan på de personer som ansökte om undantag: 

                                                 

100 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1919-06-13 Ärende: 43. 
101 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1919-06-13 Ärende: 44. 
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De kunde desto villigare underkasta sig denna pekuniära uppoffring, som det ju – 

enligt deras mening – gäller deras barns väl eller ve. Skulle nu deras ansökan utan 

vidare beviljas, så vore ju ett prejudikat på samma gång gifvet – och då vore det lika 

så godt, att ympningslagen upphäfdes ju förr desto hellre.102 

Provinsialläkare Nydahl visade i både ord och ton att han ställde sig mot att personer utan 

skolmedicinsk kompetens kritiserade och försökte undanta sina barn från vaccinationen.  

Läkarkåren innehöll dock individer som inte bara kritiserade denna syn, utan även var direkta 

motståndare till vaccinets användande. I Viktor Vallbergs ansökningsakt finns ett meddelande från 

förste provinsialläkaren Harald Forssman103 som tillhörde denna grupp. Forssman var förste 

provinsialläkare i Västerbottens län och hade tidigare korresponderat med Vallberg samt tagit del 

av hans argument. Vallberg verkade ha övertygat Forssman, och den senare skrev till 

Medicinalstyrelsen att vaccinkritisk litteratur tydligt visade, med hjälp av statistik och 

sjukdomsfall, hur vaccinationen var skadlig och inte gav något skydd mot smittkoppor. Han hade 

även träffat en person som intygat att Dagmar Maria reagerade precis lika sjukligt på vaccinationen 

som Vallberg berättat. Vallbergs övertygelse var enligt Forssman orubblig och baserad på såväl 

personligt kända fall som egna studier av vaccinationens skadlighet. Avslutningsvis anknöt 

Forssman till samvetsklausulen och med nedanstående citat gav han Vallberg sitt stöd:  

Vaccinationslagens bestämmelse i § 5 mom 3, att farhåga för att ympningen skall för 

barnen medföra ohälsa ”har sin grund i personlig övertygelse om något fall af dylik 

ohälsa, som inträffat i samband med ympning af barn”. Torde därifrån i detta fall få 

anse styrkt, och tillåter jag mig att tillstyrka Kyrkoherde Vallbergs ansökan.104 

                                                 

102 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1919-06-13 Ärende: 45. 
103 Förnamnet hämtat från Sveriges statskalender. Uppsala (1915) s. 444. Vid denna tid fanns det endast 24 förste 

provinsialläkare runtom i Sverige. De hade ett övergripande ansvar över länets hälso- och sjukvård samt, ironiskt nog, 

över regionens smittkoppsvaccination. Se Kongl Maj:ts nådiga instruktion för läkare, som äro för helso- och 

sjukvården inom visst område anstälde, äfvensom för andre, som utöfva läkarekonsten 1890: Författningar m.m. 

angående medicinalväsendet i Sverige, Stockholm (1891). 
104 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1919-06-13 Ärende: 43. 

http://runeberg.org/statskal/
http://runeberg.org/statskal/1915/
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HEMMANSÄGAREN KARL LARSSON 

Utöver de tre ovannämnda bifallna vann ytterligare en ansökning bifall under uppsatsens 

undersökningsperiod. Detta skedde 1919, och gällde de fyra barnen till hemmansägaren Karl 

Larsson från Grubbnäsudden i Nederkalix.105 Larsson begärde undantag från vaccinering av alla 

sina barn, då hans broder Emil Eletus och hans syster Edla Emilia både fått svåra men efter sina 

respektive vaccineringar. Brodern avled, endast 28 år, efter en flera år lång sjukdom där slutligen 

tuberkler hittades i magen. Hälsoförsämringen skulle ha börjat i och med omvaccineringen under 

broderns militärtjänstgöring. Karl Larsson uppgav också att hans syster hade blivits mycket sjuklig 

efter sin vaccinering, som skedde när hon var mellan ett och två år. Strax efter vaccineringen 

svullnade hennes arm upp och hon drabbades av feber. Denna akuta fas övergick sedan i kronisk 

sjukdom. På det här sättet beskrev Larsson själv systerns plågsamma besvär: 

Ibland var hela ansiktet vanställt av dylika sår, ibland händerna, i senare fallet med 

påföljd, att naglarna lossnat och emellanåt fallit bort. Nya naglar hade visserligen 

uppstått, men dessa blevo oftast på olika sätt missformade. Då utslaget uppstod på 

andra ställen av kroppen han hon haft ytterst svårt att bära några som helst kläder. 

Systern hade för sin sjukdom anlitat ett antal läkare, som långa tider haft henne under 

behandling, men hittills utan resultat. 

I Karl Larssons akt medföljde uttalanden från provinsialläkaren i Kalix samt förste 

provinsialläkaren i Luleå. Provinsialläkaren Magnus Åman i Kalix hade undersökt Larssons två 

syskon. Han förklarade att brodern troligen haft tuberkulos hela tiden, medan systern lidit av 

kroniskt eksem sedan barndomen. Det enda sambandet Åman såg mellan syskonens besvär och 

vaccinationen var att de uppträdde ungefär samtidigt, vilket han inte ansåg vara bevis nog på 

kausalitet. Förste provinsialläkaren i Umeå refererade till provinsialläkarens yttrande när han 

förespråkade att Medicinalstyrelsen skulle avslå Larssons ansökan. Vi bör notera att broderns 

eventuella vaccinskador inte inträdde som barn, vilket var ett av grundkraven som 

samvetsklausulen ställde på de sjukdomsfall som de ansökande presenterade. Systern Edla Emilia 

                                                 

105 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1919-12-12 Ärende: 37. Alla fortsatta uppgifter och citat i detta delavsnitt är 

tagna, om inget annat anges, från detta material. 
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var alltså det enda sjukdomsfall Larsson presenterade som myndigheterna enligt lag behövde ta i 

beaktande.  

Att Karl Larssons syskon insjuknade efter vaccineringen, och brodern sedermera dog, var de enda 

argument som han förde fram i sin ansökning. Den saknade en lagändrande ambition. Ingenstans 

nämndes starka samvetskval, en allmän misstro mot läkarverket eller smittkoppsvaccinets 

skyddskraft. Intressant att notera är hur Larsson också tillade att ”i intetdera fallet har något som 

helst kvacksalveri förekommit”, som för att visa att han inte tillhörde den alternativmedicinska 

grupp som det skolmedicinska fältet så ofta antagoniserade. Likt de tre bifallna lappländska 

ansökningarna vann Larssons ansökan inte bifall hos Medicinalstyrelsen, utan först hos 

Civildepartementet.  

ANLEDNINGAR TILL BIFALL 

De fyra bifallna ansökningarna hade en gemensam nämnare, som jag ser som den primära 

anledningen till att de vann bifall hos Civildepartementet: presentationen av vaccinskadefall som 

de hade personlig kännedom om samt vars koppling till vaccinationen var diskutabel men rimlig. 

I Viktor Vallbergs lappländska kluster om tre ansökningar rörde det sig om Dagmar Maria. Karl 

Larsson del var det hans systers kroniska, och grafiskt beskrivna, skador av vaccinet. Dessa 

vaccinskadefall saknade alla bekräftande läkarintyg. Medicinalverket uppfattade inte att dessa fall 

uppfyllde kraven som samvetsklausulen ställde, men det gjorde Civildepartementet. Huruvida 

Civildepartementet bedömning av ansökningarna var alltigenom konsekvent är svårt att avgöra. 

De flesta sjukdomsfall som andra ansökande presenterade saknade dock medicinsk trovärdighet 

enligt dåtidens uppfattning om vaccinets möjliga sidoeffekter, även om de hade en personlig 

kopplings. Till exempel kopplade en ansökande vaccinet till en dotters försämrade minne och 

skolbetyg106 och en annan till sonens puckelrygg.107 

Två andra möjliga orsaker till att Vallbergs, Tjelldéns och Wallmarks ansökningar vann bifall var: 

Vallbergs välkändhet och förste provinsialläkare Forssmans stöd. Som redaktör för 

Vaccinationsgranskaren och ihärdig skribent var det troligt att även myndigheterna som 

behandlade vaccinationsärenden kände till Vallbergs namn. Att hans övertygelse var stark stod 

                                                 

106 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1917-09-21 Ärende: 22. 
107 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1917-06-22 Ärende: 21. 
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klart och möjligen försökte Civildepartementet minska hans agiterande mot vaccinationen genom 

att undanta hans barn. Vallbergs namn skulle även kunna lett till att de två nära sammankopplade 

ansökningarna från Tjelldén och Wallmark också vann bifall. En annan möjlig orsak utgår också 

den från Vallberg och hans ansökningsakt. Att förste provinsialläkare Forssman visade sitt stöd 

för Vallbergs ansökan gav den legitimitet även inom det skolmedicinska fältet. Detta kan ha varit 

en annan orsak till Civildepartementets bifall.  

Något som ändå indikerar att fallet Dagmar Maria var den primära orsaken till att dessa tre 

ansökningar vann bifall, är en jämförelse med ansökningen gjord av hemmansägaren Jonas Erik 

Eliasson från Dorotea. Eliasson tillhörde Viktor Vallbergs församling, gjorde sin ansökan hos 

kronolänsman Wallmark och Civildepartementet behandlade vid samma tidpunkt som de 

ovannämnda ansökningarna.108 Den huvudsakliga skillnaden från dessa var att Eliassons ansökan 

inte innehöll en referens till Dagmar Marias vaccinskador. Istället hänvisade han till 

sjukdomstecken som uppkommit vid sin egen vaccinering i barndomen, samt att sonen Anders 

Lennart led av hjärtfel. Eliassons ansökan vann inte bifall hos myndigheterna, och fallet Dagmar 

Maria kan ha varit det saknade argumentet. 

MYNDIGHETERNAS BEDÖMNING OCH LAGSTIFTNINGEN 

Överensstämmer myndigheternas bedömning av de inskickade ansökningarna med hur den 

lagstiftade samvetsklausulen var formulerad? För att ta reda på detta måste vi först diskutera 5 § 3 

mom. ur lagen om skyddskoppympning, och framför allt dess första stycke: 

Säger sig någon, som är ansvarig för barns befordran till ympning enligt 2 §, hysa 

farhåga för att ympningen skall för barnet medföra ohälsa, som ej är blott tillfällig, 

och måste det med hänsyn till av sökanden förebragta omständigheter antagas, att 

sådan farhåga har sin grund i personlig erfarenhet om något fall av dylik ohälsa, som 

inträffat i samband med ympning av barn, må, i den ordning nedan sägs, barnet 

undantagas från ympning enligt nämnda §.109 

                                                 

108 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1919-06-13 Ärende: 49. 
109 Lag (1916:180) om skyddskoppympning, 5 § 3 mom. 1 st.  
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Vad samvetsklausulen krävde av den som ville undanta sitt barn från vaccinationsobligatoriet var 

alltså: en farhåga om att vaccinationen skulle leda till långvarig skada på barnet och att denna 

uppfattning byggde på andra fall där vaccinet lett till långvarig skada hos barn, vilkas förekomst 

den ansökande skulle kunna intyga. Att den ansökande behövde intyga vari grunden i hens 

uppfattning låg, och sättet som detta var formulerat på, gav samvetsklausulen ett brett 

tolkningsutrymme. Vad ”av sökanden förebragta omständigheter” består av var inte definierat, 

vilket gav stor kontroll till myndigheten som skulle tillämpa lagen. Även om samvetsklausulens 

krav på ytan inte var extremt hårda, då vissa barn faktiskt reagerade dåligt på 

smittkoppsvaccinationen, var det möjligt för myndigheterna att endast bifalla ett fåtal ett fåtal 

ansökningar om untantag. 

Uppfyllde de fyra bifallna ansökningarna, som vi undersökte i början av detta kapitel, kraven som 

samvetsklausulen ställde? Ja, det gjorde de. De presenterade alla fall i deras närhet där sjukdom 

inträffat i samband med vaccinationen. I de lappländska ansökningarna var fallet Dagmar Maria 

och för Karl Larsson var det systern Edla Emilia. Skillnaden mellan fallen var att det förstnämndas 

sjukdom var bekräftad av flera personer, varav en läkare, medan Larsson endast själv beskrev 

systerns besvär.  

Kan ansökningarnas politiska ambition eller den ansökandes beredvillighet att trotsa lagen spelat 

in i huruvida de vann bifall hos Civildepartementet? Troligtvis inte. Bland de bifallna 

ansökningarna har vi å ena sidan Vallbergs frontalangrepp på vaccinationen och hans engagemang 

inom den vaccinkritiska rörelsen, å andra sidan har vi tre tunna ansökningar som stödde sig på ett 

fåtal sjukdomsfall och samvetsgrundade argument.  

I stort var myndigheterna konsekventa vid bedömningen av de ansökningarna om undantag som 

kom in. Endast ett fåtal av de avslagna ansökningarna presenterade exempel på vaccinskador som 

var jämförbara med de som de bifallna ansökningarna presenterade. Medicinalstyrelsen använde 

samvetsklausulens tolkningsutrymme för att avslå alla ansökningar, vilket överensstämde med den 

nitiska provaccinlinje inom delar av läkarkåren och de medicinska myndigheterna. 

Civildepartements beslut att trotsa Medicinalstyrelsens bedömning, och bifalla fyra ansökningar, 

visar att det inom denna myndighet fanns en vilja att inte göra den nya lagen helt tandlös. Än en 

gång måste jag poängtera att avsaknaden av dokumentation från Civildepartements diskussion gör 

att insynen i myndighetens bedömning är begränsad. Möjligen fanns det en pågående konflikt 
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mellan och inom myndigheterna. Att det förekom individer inom läkarkåren som ifrågasatte 

vaccinationen av kan förste provinsialläkare Forssman uttalade vaccinkritik bekräfta. 

Medicinalstyrelsen och Civildepartementet var mycket regelstyrda i sin bedömning av de 

inskickade ansökningar, och hade svårt att separera samvetsfrågan från den medicinska frågan om 

vaccinationsobligatoriets vara eller icke vara. Även om Forssman ifrågasatte vaccinationen, gjorde 

han det inte på samvetsgrunder, utan på medicinska grunder. Endast en myndighetsperson i de 

undersökta ansökningarna försökte göra denna separering. Det var Forssmans kollega, förste 

provinsialläkare i Visby: Nils Åkesson, som gjorde det i sitt yttrande om smeden J.V. Montelius 

ansökan. Familjen Montelius tillhörde den frikyrkliga baptiströrelsen, och Åkesson trodde att detta 

var orsak till att de inte ville vaccinera sina barn. Ett tvång skulle då, när det bryter mot den 

religiösa samvetsplikten, vara ”motbjudande”, skrev Åkesson. Han ställde sig bakom ett 

undantagande av dessa barn, även om han oroade sig för huruvida detta skulle verka 

prejudicerande.110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

110 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1919-10-31 Ärende: 23. 
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KAPITEL 3 

ANSÖKNINGARNA OCH AKTIVISM 

3.1  Ansökningarnas motiv med teorianknytning 

Detta kapitel undersöker ansökningarnas motiv och deras roll i de ansökandes vaccinkritiska 

aktivism. Med detta skapar jag en ökad förståelse för den ansökande, hens upplevelser och inre 

konflikter. Den teoretiska ram som presenterades i delkapitel 1.4 fungerar som stöd för 

undersökningen och diskussionen. Denna ram, baserad på John Rawls idéer, delar upp lagkritiska 

handlingar i fyra typer beroende på huruvida de bryter mot lagen samt huruvida de har en politisk 

och offentlig ambition. Jag lägger särskild vikt vid individernas upplevda plikter – ett begrepp som 

nästa stycke benar ut ytterligare. Resten av kapitlet innehåller två avsnitt där jag diskuterar plikten 

att följa sitt samvete respektive plikten att följa lagen, ett avsnitt om ansökningarnas politiska 

ambition och en slutdiskussion om jag ser hur ansökningarna utifrån uppsatsens teoretiska 

lagkritiska perspektiv. 

Plikt är ett återkommande begrepp i ansökningarna. Ett annat ord för vaccinationsobligatoriet var 

vaccinationsplikten – plikten att göra det för samhällets bästa och efterlevandet av dess lagar. Att 

följa lagstiftningen är och var en stark plikt. För individen existerade denna starka plikt, att följa 

lagstiftningen som samhället skapat, parallellt med plikten att följa sina egna individuella 

moraliska och etiska värderingar. Denna sistnämnda plikt kan ha sin grund i religion, familj eller 

kultur och både överensstämma och skilja sig från samhällets lagar. I en demokrati skriver 

samhällets majoritet lagstiftningen och termen rättssamhälle beskriver på ett, i allmänhet, positivt 

sätt ett system där rättvisa lagar skapar ett rättvist samhälle. Åsiktsminoriteter och enskilda 

individer kommer dock hamna i situationer där plikten att följa lagen hamnar i konflikt med plikten 

att följa sitt eget samvete. Ansökningarna om undantag från vaccinationsobligatoriet uppvisar en 

stark konflikt mellan olika plikter, och i de två nästföljande avsnitten använder jag pliktbegreppet 

för att undersöka de ansökandes beredvillighet att bryta lagen när den står mot deras personliga 

övertygelse.  
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PLIKTEN ATT FÖLJA SITT SAMVETE 

I de ansökningarna som jag undersöker i uppsatsen betonas ofta plikten att följa sitt eget samvete. 

De samvetsbaserade argumenten som de ansökande framför bygger på att konflikten mellan lag 

och samvete vinns av den senare. Samvetsplikten var kraftfull, helig och ofrivillig. Som ett 

exempel på en ansökning där konflikten mellan plikter förekommer och slutar i samvetspliktens 

fördel, beskriver jag i de nästföljande styckena paret Engléns ansökan från 1917. 

Arvid Englén, pastor i Karlstad, och hans fru Hanna Englén, ansökte 1917 om att få befria sin 

dotter Märta från vaccinationen. Dottern, deras enda, hade då fyllt elva år. Hon hade därmed med 

råge överskridit den lagstiftade åldersgränsen på fem år, inom vilken alla barn skulle genomgått 

vaccination. Om deras ansökning inte vann bifall riskerade paret Englén därför böter. Valet att 

följa sin egen övertygelsse, och därmed sätta sig upp mot lagen, var någonting de också förklarade: 

”Det är oss städse angeläget att vara goda medborgare och i allt stödja lagarnas efterlevnad, men 

här kommer en Gudomlig förpliktelse jämte föräldraansvar och framkallar den allvarligaste 

samvetsnåd.”111 Åberopandet av en ”Gudomlig förpliktelse” indikerar att de såg plikten att handla 

utefter sitt samvete som en del av deras personliga kristna värdegrund. För ett pastorspar måste 

denna plikt vägt tungt, speciellt i kombination med ansvaret att skydda den enda dotterns hälsa. I 

detta fall uppvägde denna plikt den medborgerliga plikten att följa lagstiftningen.112  

På grund av att paret Englén i sin ansökan inte uppvisade någon ambition att förändra 

lagstiftningen, utan istället betonade de att det bara var deras personliga samvete som gjorde att de 

sökte undanta sina barn, kategoriserar jag den som samvetshandling. Huruvida det också var en 

handling som bröt mot lagen är en mer komplicerad fråga, då jag i uppsatsen använder en breddad 

form av handlingsbegreppet för att undersöka individernas aktivism. Ansökningen om undantag 

var en enskild handling i ett större handlingsmönster, som i sin tur har ett underliggande pliktstyrt 

motiv som begränsar vad fortsatta handlingar kan bestå i. Om plikten att lyda lagen är hegemonisk 

hos en individ, kommer detta göra att hens handlingar är begränsade till de legala, även om hen i 

en text uttrycker ovilja gentemot lagstiftningen. Inskickandet av ansökningen var i sig en handling 

inom den lagstiftade vägen, men i sin text förklarar paret Englén de var beredda att följa sitt 

                                                 

111 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1917-05-19 Ärende: 27. 
112 Ibid.  



     46 

    

 

samvete, även om detta skulle leda till att de bröt mot lagarna. Då dottern var långt över den 

bestämda åldern för vaccination, är det troligt att deras vägran gjort att de tidigare hamnat i konflikt 

med de lokala myndigheterna. Vi kan alltså se en underliggande avsikt och beredskap att låta den 

etiska plikten som förälder och kristen förhärska över plikten att följa samhällets lagar. Utifrån 

detta ser jag paret Engléns ansökan som en del av ett lagbrytande handlingsmönster, och därmed 

som en handling av samvetsvägran istället för av samvetsfrihet.113  

Vid närmare läsning av Engléns ansökan framträder formuleringar som tyder på en vetskap om 

Vallbergs exempelansökningar: ”befria oss från ett åliggande som vållar oss djup samvetsnöd, 

allra hälst som vi tro att Konungen icke vill någons samvete tvinga eller tvinga låta.”114 Genom att 

inte använda de många medicinska argument som förekom i Vallbergs text, till exempel om 

degenerationen eller om vaccinationens bristande skyddseffekt, betonade de ytterligare att 

ansökningen var en samvetshandling. Den var inte politisk med avsikt at förändra lagstiftningen.   

En återkommande variant av samvetsplikten är föräldraplikten – att som god förälder inte låta sitt 

barn komma till skada. Denna framkom i många ansökningar, till exempel i den inskickad av Ernst 

och Theli Röqvist från Göteborg: ”Vi anse vaccinationen icke blott ineffektiv utan till och med 

skadlig, och vi anse det därför vara vår oavvisliga plikt att skydda barnet…”.115 Just att skydda 

sina barn från något potentiellt skadligt var en av de starkaste formerna av samvetsgrundade 

argument. Dessa argument och känslor ger oss en inblick i vaccinationsobligatoriets baksida – 

vaccinkritiska individer kände att lagstiftningen ställde de inför ett moraliskt ultimatum. Att 

antingen bryta mot lagen eller bryta mot sitt ansvar som föräldrar.  

PLIKTEN ATT FÖLJA LAGEN    

Paret Engléns ansökning visar hur plikten att följa sitt samvete trumfade plikten att följa samhällets 

lagar. Detta vgällde majoriteten av de undersökta ansökningarna. I vissa fall blev det dock tydligt 

att de ansökande inte ville mot lagen. Både plikten att följa lagen och oron för samhällets 

bestraffning spelade roll när individens samvetsplikt ibland fick kapitulera. Det är vid dessa 

                                                 

113 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1917-05-19 Ärende: 27. 
114 Överensstämmer med exempelansökningen, skriven av Viktor Vallberg, som återfinns i Bilaga I och i Vallberg. 

Vad motståndare till vaccinationstvånget bör veta, s. 27-30. 
115 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1918-12-20 Ärende: 62. 
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tillfällen, när den ansökande inte var redo att bryta mot lagen, som vi kan använda uppsatsens 

begrepp civil protest och samvetsfrihet, snarare än civil olydnad och samvetsvägran. Precis som i 

diskussionen om Engléns ansökan inbegriper uppsatsens definition av dessa begrepp inte bara den 

lagenliga ansökningen i sig, utan även hur ansökningen kunde vara en del i ett större 

handlingsmönster.  

Ansökande som hotade att lämna landet utifall myndigheterna inte undantog deras barn från 

vaccinationsobligatoriet är exempel på hur plikten att följa lagstiftningen framträdde. Till dessa 

hörde snickaren Alexander Petersson samt lantbrukaren och kronofjärdingsmannen S.E. Sjöstrand, 

båda boende i Emmaboda med omnejd, som skickade in identiskt formulerade ansökningar där de 

sade sig redo att lämna landet med sina familjer om de var tvingade att vaccinera sina barn.116 Om 

utlandsflytten var för att undvika att behöva bryta mot lagen eller för att undvika böter är inte något 

som dessa ansökande specificerade. Även om detta rörde sig om ett tomt hot för att ge kraft åt en 

ansökning signalerar det att plikten att följa lagen bland vissa var stark nog att de ansåg det 

rimligare att lämna landet än att bryta mot lagen – även om denna var orättvis. Som en retorisk 

trop är den välanvänd, om än oftast av barn som inte får sin vilja igenom, men dess användning i 

denna debatt visar en nationalistisk och pliktstyrd sida hos vissa ansökande, där landsflykt får 

representera den mest extrema följden av dålig lagstiftning. Hjalmar Selldén använde också detta 

hot i en av sina opinionsbildande skrifter för att förklara hur stark kritiken mot vaccination var 

”Jag känner ett par förmögna svenska familjer, som också ha tänkt utvandra till fria Schweiz, där 

inte vaccinationstvång råda, ifall de ej på annat sätt kunna skydda sina värnlösa barn.”117  

Även i de ansökningar där plikten att följa sitt samvete är stark kan vi urskilja plikten att följa 

lagen. Carl Hjalmar Svedberg, redaktör på den numera nedlagda Värmlandsposten, förklarade att 

hans samvete var mycket kränkt av lagstiftningen som krävde att han vaccinerade sina barn. På 

samma gång var han mycket ovillig att bryta mot denna, enligt honom, orättvisa lag:  

                                                 

116 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1917-10-05 Ärende: 42 respektive RA, Civildepartementet I, Konseljakt 

1917-10-26 Ärende: 22. 
117 Selldén & Grouleff. Fakta i Vaccinationsfrågan, s. 8.  
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Då jag själv önskar att i allt kunna vara en laglydig medborgare är det mig en plåga 

att gång på gång komma i konflikt med lagen. När jag här begär befrielse från att 

tvingas å mina barn företaga en operation som kan fördärva deras och grusa mitt 

hems lycka tror jag mig ha all rätt att enligt svensk lag vinna densamma.118  

Samvetsklausulen var för Svedberg ett sätt att följa sitt samvete, samtidigt som han inte behövde 

bryta sin starka plikt att följa lagen. Det avslag han och många andra ansökande fick skulle komma 

att driva konflikten till sin spets. De två plikterna hamnade rakt mot varandra när möjlighet att på 

laglig väg undanta sina barn från vaccinationen försvann. Utvecklingen av dessa konflikter skulle 

vara intressant att studera, men den typen av undersökning faller utanför den här uppsatsens ramar.  

VILJAN ATT FÖRÄNDRA LAGEN  

Endast i ett fåtal ansökningar är den lagändrande ambitionen tydlig. Med tanke på att materialet 

består av ansökningar om undantag, inte riksdagsmotioner eller opinionsbildande skrifter, är detta 

förståeligt. Ansökningarna visar hur de flesta primärt såg de som ett sätt att undanta sina barn. De 

samvetsgrundade argumenten dominerar. Samtidigt kunde de också verka och vara skrivna på ett 

lagändrande sätt. När de ansökande presenterade vaccinskadefall, kan vi också tolka det som en 

del av en argumentation mot vaccinationsobligatoriet och en del av vaccinkritisk aktivism. Först 

presenterar jag ett exempel på hur ansökningarna gjorde sig ickepolitiska, och därefter diskuterar 

jag Viktor Vallbergs exempelansökningar ur ett lagändrande perspektiv.   

Vanligare än att de ansökande uttryckte sin vilja att förändra vaccinationslagstiftningen, var att de 

istället skrev att detta inte alls var en drivkraft bakom ansökningen. Många specificerade att de 

inte var del av en större vaccinkritisk rörelse och inte ville sätta sig upp mot staten och 

lagstiftningen, utan endast agerade utifrån sitt eget samvete. Detta var ett sätt att ta avstånd från de 

aggressiva vaccinkritikerna, eller de vars övertygelse ansågs rebellisk och trendkänslig.119 

Nyköpingspredikanten Harald Börjesson ville tilläga till den lokala magistratens protokoll att han: 

                                                 

118 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1917-09-14 Ärende: 26. 
119 Direktör Viktor Forshell, vars degenerations- och rasbiologiska tankar diskuteras i delkapitel 2.2, blev i sin 

ansökningsakt anklagad av stadsläkaren i Göteborg för att vara hycklande och anpasslig i sina åsikter. Se RA, 

Civildepartementet I, Konseljakt 1919-06-13 Ärende: 55. 
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”icke tillhörde eller tillhörde någon antivaccinationsförening, och att han ej heller någonsin utövat 

någon agitation mot skyddskoppympning.”120 På ett liknande sätt argumenterade paret Anna och 

F.O. Lundberg då de i ansökan skrev att: ”vår ansökan har ej sin grund i något slags 

oppositionslusta, utan däri att vi anse det stridande mot våra samveten att utsätta våra barn för en 

sådan risk.”121 Att påvisa sin bristande politiska ambition med ansökningen var ett försök att lättare 

vinna bifall. Ytterligare exempel på detta är de flertal ansökningar där de ansökande redan 

vaccinerat andra barn, men bad om ett undantagande för ett barn som de ansåg ha särskilt svag 

hälsa. Kontorsbiträdet August Eskel från Gnosjö i Småland skrev att han vill undanta sin dotter 

från vaccineringen men: ”Att detta ej är av princip eller trots emot gällande lag torde bevisas derav 

4 av våra äldre barn och 3 yngre äro alla vaccinerade.”122 

Viktor Vallbergs ambition var en förändring av lagstiftningen, vilket han uttryckte både i sina 

skrifter och i sina ansökningar om undantag. Han såg dessa ansökningar inte bara som ett sätt att 

undanta sina egna barn, utan även att påverka myndigheterna och lagstiftningen. I Vad 

motståndare till vaccinationstvånget bör veta, där han publicerar sina exempelansökningar, skrev 

han att även om ens ansökning vann bifall, skulle den vara en del av ett fortgående arbete för 

utvidgad samvetsfrihet och ”det måste bli omöjligt att i längden motstå alla bevekande böner och 

all den harm, som våldförandet på nationens hälsa medför.”123  

Trots att exempelansökningarna var frekvent använda behöver detta inte betyda att individerna 

som använde de hade samma aktivistiska mål som Vallberg själv. Vallbergs egen handling var 

primärt en av civil protest, med en politisk ambition och inom lagstiftningens ram. Att han försökte 

undvika att bryta mot lagen ser vi både när han, trots stark motvilja, valde att vaccinera sin dotter 

Dagmar Maria och i hur han formulerat sig i Vad motståndare till vaccinationstvånget bör veta. I 

denna skrift lyfter han fram den nya samvetsklausulen som ett sätt att äntligen undvika lagbrott, 

samtidigt som den beskriver hur en ska hantera vaccineringen av ens barn utifall ansökningen fick 

avslag. De individer som lånade Vallbergs råd och formuleringar för sina egna ansökningar kan 

däremot ha använt de på ett annat sätt och haft ett annan motiv. 

                                                 

120 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1919-04-27 Ärende: 10. 
121 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1919-06-13 Ärende: 46. 
122 RA, Civildepartementet I, Konseljakt 1918-06-20 Ärende: 6. 
123 Vallberg. Vad motståndare till vaccinationstvånget bör veta, s. 21. 
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Jämte politisk ambition kräver Rawls definition av civil olydnad, och uppsatsens definition av civil 

protest, att handlingen är offentlig. Ansökningarna om befrielse enligt samvetsklausulen uppfyller 

i huvudsak detta krav. Detta kan verka underligt, då vi kan se inskickandet av en ansökan till en 

myndighet som en ”tyst” handling. Men de ansökningar som uppsatsen omfattar visar att 

omgivningen i stor grad var medveten och engagerad i dess inskickande. Intyg om den ansökandes 

karaktär och övertygelse samt om vaccinskadefallen som de ansökande presenterade, gjorde att 

ansökningen involverade mer än bara en familj. Av denna anledning anser jag att ansökningarna 

verkade inom den offentliga arenan.  

SAMMANFATTNING 

Syftet med detta kapitel är att förstå anledningarna till att ansökningarnas skickades. Som hjälp 

använder jag mig av en fyrdelade begreppsram som delar upp lagkritiska handlingar i: civil 

olydnad, civil protest, samvetsvägran eller samvetsfrihet.  

Det finns metodologiska svårigheter med att försöka utläsa ett motiv ur en relativt kort text utan 

en självklar författare. Hur ofta var det en partner, en familjemedlem eller en bekant som 

formulerade brevet? Myndighetsansökningar var också en speciell typ av material, och för många 

med ett specifikt syfte. Samma individer kunde ha uttryckt sig annorlunda om vaccinationen i ett 

annat sammanhang. För en utökad förståelse av individerna inom som gjorde ansökningarna är det 

dock viktigt att försöka förstå deras drivkrafter och om deras ansökningar om undantag ingick i en 

större vaccinkritisk aktivism. 

Majoriteten av de ansökningar som jag undersökt uppvisar en villighet att bryta mot lagen för att 

istället följa sitt eget samvete. Vid diskussionen om plikten att följa lagen, vars förekomst ändå 

syns tydligt i ansökningarna, poängterar jag att handlingen i sig var en laglig sådan. Samtidigt 

undersöker uppsatsen huruvida ansökningarna var en del av ett lagbrytande handlingsmönster eller 

om plikten mot samhällslagarna var dominerande. Eftersom den senare var vanligt förekommande 

tyder detta på att plikten att följa sitt samvete var mycket stark.  

Relativt separat från konflikten mellan plikter, men ändå kopplad till individens motiv och 

eventuella aktivism, är undersökningen av ansökningarnas politiska ambition. Denna visar att det 

var ovanligt med argumentation som direkt sökte förändring av lagstiftningen. Istället var det 

tvärtom, där flera ansökande förklarar att de inte är några politiska vaccinkritiker. Inskickandet av 
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ansökningen verkar trots detta, och trots att den i grunden är personlig myndighetskorrespondens, 

på en offentlig arena.  

Slutsatsen som vi kan dra utifrån detta kapitels undersökning är att ansökningarna ändå visade 

likheter gällande motiv. Ansökningen var en del av ett handlingsmönster där samvetsplikten 

uppvägde plikten att följa lagen. Handlingen var också i huvudsak opolitisk, även om den till viss 

del var offentlig. Enligt den begreppsram för aktivism och protesthandlingar som jag använt i 

uppsatsen, kan de flesta ansökningar därför ses som handlingar av samvetsvägran.
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KAPITEL 4 

  SLUTDISKUSSION 

Denna uppsats presenterar ett tidigare outforskat material och bidrar därmed till ett historiskt 

område som förtjänar mer uppmärksamhet: den svenska vaccinkritiska rörelsen under 1900-talets 

första decennier. Genom att utgå från de ansökningar som föräldrar gjorde för att undanta sina 

barn från smittkoppsvaccinationen, lyfter jag fram konflikten mellan myndighet och individ på ett 

sätt som inte tidigare gjorts. Denna konflikt, och de vaccinkritiska individernas egna perspektiv, 

är annars svår att undersöka, då den medicinska debatten huvudsakligen är möjlig att spåra i 

tidningar och böcker, bland riksdagsledamöter och läkare.  

De som gjorde ansökningarna var vanliga människor från hela Sverige som representerade många 

olika yrkesgrupper. För att vinna bifall framförde de olika argument, varav jag kategoriserat de 

flesta som antingen medicinska eller samvetsbaserade. Medan de medicinska argumenten agerade 

på myndigheternas och läkarnas arena, var samvetsargumenten ett försök att lyfta frågan till en 

etisk, individuell nivå. Endast en minoritet använde ansökningarna som ett sätt att kritisera 

lagstiftningen. De flesta ansökande ville separera debatten om vaccinationens skadlighet och 

effektivitet från den om en individs rätt att följa sitt samvete. Det är inom den senare debatten, var 

gränsen går för en individs rätt att bestämma över sig själv och sina barn, som de flesta 

ansökningarna hörde hemma och vi bör diskutera de utifrån. Det är också en debatt som är ständigt 

aktuell. I vilken grad folkhälsa kan gå över till förtryck av åsiktsminoriteten. 

För individerna som ville undvika vaccinationen var den nystiftade samvetsklausulen ett legalt 

kryphål, men en majoritet var samtidigt beredda att bryta mot lagen utifall att myndigheterna skulle 

avslå deras begäran. I uppsatsen diskuterar jag detta som resultatet av en inre konflikt, där plikten 

att följa sitt samvete segrar över plikten av följa lagen. Undersökningen av individernas plikter är 

ett sätt att studera de känslosamma inre konflikter som de vaccinkritiska föräldrarna upplevde. 
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De ansökandes beredskap att bryta mot lagen skulle komma att testas. Endast fyra av de 58 

undersökta ansökningarna vann bifall hos myndigheterna. Anledningen till att antalet var få, var 

att den löst formulerade samvetsklausulen gav Medicinalstyrelsen och Civildepartementet stor 

kontroll över vilka ansökningar som de skulle bifalla och avslå. Men samtidigt som myndigheterna 

var nitiska, uppfyllde många ansökningar inte de krav som lagstiftningen ställde. Det var således 

en kombination av lagstiftningens formulering, myndigheternas provaccininställning och 

ansökningarnas innehåll som gjorde att så få ansökningar under perioden 1917-1920 vann bifall. 

Vad var då anledningen till att dessa individer skrev och skickade in sina ansökningar? För att 

undersöka detta har uppsatsen använt en teoretisk ram baserad på John Rawls två lagbrytande icke-

våldshandlingar civil olydnad och samvetsvägran.124 Dessa har jag kompletterat med de två 

begreppen civil protest och samvetsfrihet, för att möjliggöra en diskussion om handlingar som inte 

bryter mot lagstiftningen. Undersökningen av ansökningarna visar att individerna bakom de var 

beredda att bryta mot lagen, samtidigt som de inte sökte förändra lagstiftningen. Inskickandet av 

ansökningarna bör därmed ses som handlingar av samvetsvägran. Motivet bakom ansökningarna 

var för de flesta samvetsbaserat. Oviljan inför att utsätta sina barn något skadligt var stark nog att 

de var redo att bryta mot lagen för att undvika detta. Dessa ansökningar var ett försök att, inom 

lagens ramar, följa sin egen övertygelse.  

Sociologen Eva Palmblad identifierar i sin bok Medicinen som samhällslära två konkurrerande 

diskurser bland de svenska läkarna runt sekelskiftet: den skolmedicinska och den 

alternativmedicinska.125 Även om denna uppsats inte använt diskursbegreppet, och fokuserar på 

de ansökande snarare än läkarna, går det att se hur ansökningarna innehåller försök från individer 

med alternativa uppfattningar att i en medicinsk fråga ifrågasätta den dominerande uppfattningen. 

Det frekventa användandet av samvetsbaserade argument gör också att de ansökande adderar ett 

holistiskt, moraliskt perspektiv på vaccinationsdebatten – vilket överensstämmer med Palmblads 

definition av hippokraterna, gruppen som agerade motvikt till myndigheternas skolmedicin. 

Samtidigt framträder även vissa läkares perspektiv i uppsatsen. Här ses att även högt uppsatta 

läkarna kunde ha vaccinkritiska idéer. I en ansökningsakt skrev Västerbottens läns förste 

                                                 

124 Rawls, En teori om rättvisa, s. 344-352.  
125 Palmblad. Medicinen som samhällslära, s. 199f. 
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provinsialläkare att han var helt mot vaccinationen och argumenterade med hjälp av vaccinkritisk 

litteratur. En annan läkare som återkommer flera gånger i ansökningsakterna är Hjalmar Selldén, 

som med sin homeopatiska grund ställde sig emot vaccinationen.  

En grupp som tidigare forskning inte diskuterat i samband med den svenska vaccinkritiken, men 

som i uppsatsens undersökning framträder som ytterst aktiva är prästerskapet. Tidigare har 

historiker beskrivit deras roll inom homeopatin och annan alternativmedicin126 men inte hur de 

aktivt engagerade sig i kritiken mot smittkoppsvaccinationen. Prästerskapet var 

överrepresenterade bland de ansökande, samtidigt som ökade koncentrationer av inskickade 

ansökningar uppträdde i både områden med hög frikyrklig aktivitet och områden där en 

vaccinkritisk präst verkade. Viktor Vallberg, den vaccinkritiska förkämpen och pastorn, var också 

ett återkommande namn i uppsatsen. I uppsatsen undersöker och diskuterar jag såväl hans egen 

bifallna ansökan som de exempelansökningar han skrev. Två möjliga orsaker till det stora antalet 

ansökningar från frireligiösa områden och präster, är att plikten att följa sitt samvete var än starkare 

hos en troende person och prästerskapet såg vaccinkritiken som ett sätt att genom 

samhällsengagemang anpassa sig till det nya samhället och behålla sin maktposition samt relevans. 

Uppsatsen väcker många frågor. Vilken påverkan hade prästerna på den vaccinkritiska rörelsen? 

Vad hände med de ansökande som fick avslag? I artikeln Preventionens vapenvägrare skriver 

medicinhistorikern Motzi Eklöf att vaccinkritiska riksdagsledamöters handlingar kunde vara 

politiska och opolitiska på samma gång.127 Var de ansökande helt opolitiska i sin vaccinkritik eller 

var ansökningarna en opolitisk del av en politisk vaccinkritisk aktivism? Alternativ medicin och 

vetenskap förtjänar mer historisk uppmärksamhet. Det är viktigt att vi blir påminda om att våra 

sanningar inte alltid varit sanningar. Att respektera, förstå och tacka de som ifrågasatt.  

  

 

                                                 

126 Till exempel i Eklöf. Homeopati i Sverige, s. 77-79. 
127 Eklöf. Preventionens vapenvägrare, s. 671. 
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BILAGOR 

Bilaga I 

TILL KONUNGEN.  

Undertecknad, som hyser den djupaste övertygelsen om vaccinationens farlighet och skadlighet 

för hälsan, vågar härmed i underdånighet vända mig till Eders Kungl. Maj:t med en bevekande 

bön om befrielse från vaccinationsskyldigheten för min son (dotter) (namn), född den 

…………19…. 

Och får jag härmed underdånigast åberopa den föreskrift, som lämnas i grundlagen, R. F. § 16, att 

”Konungen skall ingens samvete tvinga eller tvinga låta”. 

Med hänvisning till nämnda § i regeringsformen får jag härmed på h e d e r o c h s a m v e t e 

betyga, att vaccinering av mitt barn vore den djupaste kränkning av mina heligaste känslor, min 

övertygelse och mitt samvete. 

Mitt förnuft säger mig, att inympning av sjukdomsgift, alstrat genom levande organismer, 

utvecklade i djurs kroppar, måste verka menligt på hälsotillståndet, och detta allt mer ju flera 

släktled, som underkastas denna onaturliga förgiftning. Jag är också övertygad om, att en väsentlig 

del av vår tids degeneration är beroende av vaccineringen släktled efter släktled. 

Att vaccineringen icke sällan medför uppenbara menliga inverkningar, mer eller mindre uppenbara 

sjukligheter, det är ett genom läkares offentliggöranden och t. o. m. statistik i tiotusental konsta-

terat faktum. 

Jag känner även själv sådana fall då vaccineringens farlighet varit påtaglig (här anför sökanden 

beskrivning på något eller några fall, som han känner med angivande av namn och ort). 

Mitt samvete och min övertygelse kränkas ytterligare därigenom, att vaccinationstvånget 

upprätthålles på uppenbarligen ensidiga och vilseledande framställningar. Ehuru jag icke är någon 

lärd person, så inser jag dock, att dessa ensidigheter äro så uppenbara och grova, att de äro 

upprörande kränkningar av sanningen. Därför är tvång att vaccinera mitt barn ytterligare djupt 

sårande för mitt sanningsmedvetande. 
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Jag är övertygad om, att Eders Kungl. Maj:t icke skulle vilja med våld tvinga eller samtycka till 

tvång på oss undersåtar att genom vissa handlingar bekänna och t.ex. till katolicismen eller ens 

vilja återinföra doptvång eller nattvardstvång eller annat trostvång på det religiösa området. Skulle 

det nu icke vara lika mycket kränkande på samvetet, då man blir utsatt för trostvång på det 

medicinska området? Jag ber Eders Kungl. Maj:t besinna att mer än något religiöst tvång, som 

förekommit inom de s.k. kristna staterna, är vaccinationstvång kränkande för vårt samvete, vår 

medborgarfrihet och vår föräldrarätt. Ty detta tvingar oss att genom en för våra barns hälsa farlig 

handling bekänna oss till en sak, som vi avsky och förbanna såsom ett folkfördärv och en lögn. 

Vaccinationen är dock en inympning av sjukdomsgift, och tusentals och tiotusentals medborgare i 

vårt land äro övertygade om, att denna förvillelse undergräver vårt folks fysiska och psykiska 

livskraft. Ers Kungl. Maj:t, jag anropar Eder att rädda oss för den medicinska maktlystnadens 

förtryck över våra samveten och kroppar. 

Med anförande av dessa skäl anropar jag Eders Kungl. Maj:t att i kraft av R.F. § 16 av nåd befria 

mig från tvånget att vaccinera mitt ovan nämnda barn och således förskona mig och min familj 

från det oläkliga samvetssår, som vaccinering mot min vilja och djupaste övertygelse skulle 

medföra.  

   Underdånigst  

   Ort, datum.     

                                                                                                          Namn.  
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Bilaga II 

TILL KONUNGEN.  

I min samvetsnöd tvingas jag att härmed vända mig till Eders Kungl. Maj:t med en underdånig 

bön om hjälp.     

Jag har nämligen fått ett barn skadat genom vaccineringen och är nu ställd inför tvånget att 

vaccinera ännu ett barn. Då detta är över den ålder, då kungl. Medicinalstyrelsen äger rätt att 

bevilja befrielse, så finnes för mig ingen annan utväg än att vända mig till Eders Kungl. Maj:t för 

att anhålla om skydd och hjälp i kraft av grundlagens föreskrift i R.F. § 16, att ”Konungen skall 

ingens samvete tvinga eller tvinga låta”.     

Angående sjukliggörandet av mitt barn, som förut vaccinerats, lämnas närmare beskrivning jämte 

intyganden i medföljande bilaga.  

   [sic!] jag kommit till den övertygelsen, att vaccineringen medför fara för den enskildes hälsa, 

och ju mer jag tänkt på saken, desto klarare har det blivit för mitt medvetande, att den undergräver 

släktets hälsa och så småningom i grund och botten skall förstöra vårt folk. Det är mig tydlig, att 

det försvagade hälsotillståndet hos vårt folk icke kan finna tillräcklig förklaring i nån annan orsak 

än vaccineringen. Då nu även smittkopporna äro utrotade i vårt land, och då ingen epidemi av 

någon omfattning kan uppkomma med mindre än att läkarne göra upprepade feldiagnoser, så är 

det mig uppenbart, att de medicinska myndigheter, som påyrka vaccinationstvång, måste vara 

alldeles förblindade och blindas blinde ledare. Det är också uppenbart, att det endast är genom 

vilseledande och ensidiga framställningar, som vaccinationstvång har upprätthållits. 

Jag anser således vaccineringen helt och hållet vara av ondo. Och eftersom den nutida läkekonsten 

i sitt tänkesätt i det hela är grovt materialistisk, så anser jag vaccinationen vara ett uttryck för detta 

grova materialistiska tänkesätt. 

Detta har också tagit sig i det mest grymma för att icke säga djävulska djurplågeri, vartill 

mänskligheten någonsin gjort sig skyldig, nämligen vivisektionen. I dessa mörkrets gärningar 

anser jag mig bliva delaktig, om jag frivilligt samtycker till vaccineringen. 

Jag ber således Eders Kungl. Maj:t besinna, huru djupt kränkande för min övertygelse och mitt 

samvete, min övertygelse och min erfarenhet tvånget att vaccinera mina barn skall vara.  På grund 
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av vad jag således anfört, får jag härmed i underdånighet anropa Eders Kungl. Maj:t att i kraft av 

grundlagens föreskrift att Konungen skall ingens samvete tvinga eller tvinga låta”, befria mig från 

tvånget att vaccinera min son (dotter) N. N., född den ………… 19….  

   Underdånigst  

   Ort, datum.     

                                                                                                          Namn.  

 


