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Mauritz R. Sahlin 1860-1927 
 
 

 
 
 
Mauritz Reinhold Sahlin (MRS) föddes i Lund den 
17 februari 1860. Han dog i en ålder av 67 år i 
Stockholm på pingstafton den 4 juni 1927  
 
Hans föräldrar var professorn och rector magnificus 
vid Uppsala universitet Carl Yngve Sahlin (CYS) 
(1824-1917) och Maria Amalia Nordenfelt (1832-
1869).  
 
 
 
 
                                 

                               

 

    

 

 

 Mauritz R. Sahlin 

  
MRS gifte sig 1887 med Anna Jakobina Albertina  Dillner (1865-1938). Vigsel i Uppsala Domkyrka 
 

 
 

Anna, f. Dillner 
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MRS var näst äldst av de sex syskon som överlevde barnaåren. 
 

Christina   1858-1943, missionär 
Mauritz Reinold             1860-1927 
Karl Yngve                      1861-1936, provinsialläkare 
Enar Vilhelm                  1862-1950, lektor,  
Kristoffer Jakob            1863-1926, kyrkoherde 
Leonard Johannes         1863-1937, provinsialläkare 
Olof Vendel                 1865-1885 
 
MRS blev student 1878, jur. kand. i Uppsala 1883 och vice häradshövding 1886.  
Karriären därefter var: 
 
Sekreterare i generalpoststyrelsen   1889-1894 
Byråchef i generalpoststyrelsen       1894-1897 
Expeditionschef i civildepartementet  1897-1902 
Generaldirektör i telegrafstyrelsen , numera Telia 1902-1904 
Generaldirektör i järnvägsstyrelsen, numera SJ 1904-1907  
Tf landshövding i Stockholms län  1908-1919  
Landshövding (utnämnd när han lämnade länet) 1919 
Överståthållare   1923 (6 månader) 
 

MRS var en trogen byråkrat i hela sitt liv. I Nordisk Familjebok utgåva 38 står att läsa om MRS 

S. tog 1919 afsked från landshöfdingämbetet, hvartill han varit endast förordnad, fick s. 

å.landshöfdings n. h. o. v. och var maj-nov. 1923 t. f. överståthållare. Han har varit 

ordf. i kommittéerna ang. de enskilda järnvägarnas förstatligande (1918), lufttrafiken 

(1919) och östkustbanan (1920) samt för sakkunniga rörande blindväsendet (s. å.) och i 

styrelsen för Nationalföreningen mot emigrationen (1921). 

Han hade fram till sin död ett antal bolagsstyrelseuppdrag. Han var ordförande i Bolinders och i 
Separator. Dessa två är hörnstenar i vad som i dag (2011) heter Alfa-Laval. Dessutom var han 
ordförande i livbolaget Framtiden. 
 

 
MRS ansågs vara en god organisatör och fick ta 
hand om flera verksamheter i kris. Det är 
förklaringen till att han innehade så många olika 
uppdrag efter tiden på civildepartementet. 
I en artikel i Stockholms Dagblad av den 14 juni 
1919 står följande att läsa: 
 
Sahlin begär avsked. 

……Det är en svårersättlig förlust länet lider i 

och med den värderade hövdingens avgång. 

Under det decennium han beklädt sitt ämbete har 

länet i honom lärt sig värdera en styresman, som 

med levande intresse tagit sig an dess sak och 

med skicklighet genomfört sina initiativ. När han 

utnämndes till t.f. landshövding i länet stod 

frågan om dettas upphörande som administrativ 

enhet på dagordningen. Landshövding Sahlin 

var emellertid mannen att påvisa att länet borde 

bibehållas och de skäl han angav härför voro 
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sådana att frågan nu kan anses som avförd från de aktuella spörsmålen. 

När MRS avgick som landshövding 1919 utnämndes han till ”ordinarie” landshövding. Hans 
efterträdare Daniel Ekelund blev också ”ordinarie”. Länet är än idag självständigt (2012). 

Under landshövdingetiden bodde familjen på residenset, Drottninggatan 36. Huset är numera rivet.  
Det kan vara av intresse att se var familjen bodde under de aktiva åren. 
 
1888-90 2 år Engelbrektsgatan 31 A 
1890 1 år Grev Thuregatan 70 A 
1891-92 2 år Grev Magnigatan 17 B 
1893-96 3 år Storgatan 29 
1897 1 år Djursholm 
1898-99 2 år Villagatan 3 
1900-01 2 år Regeringsgatan 56 
1902-07 5 år Regeringsgatan 66 
1907-09 3 år Sveavägen 100 III 
1909-19 10 år Drottninggatan 36, Residenset 
1919-21 3 år Engelbrektsgatan 1A III 
1921-25 5 år Hovslagargatan 5B III 
1925-27 2 år Strandvägen 31  
 
MRS dog den 4 juni 1927. 
 
I en av de många runorna (Tidskr. För fattiga o. annan hjälpverksamhet) står att läsa: 
 

Sahlin fordrade mycket av andra, men det berodde därpå, att han fordrade än mer av 

sig själv. Han var en natur, född att härska, och han försvarade sin mening med kraft. 

För sakliga skäl var han dock alltid tillgänglig. Bakom de stundom allvarliga dragen 

fanns en livgivande humor, och få människor kunde vid ett festligt tillfälle vara mer 

hjärtligt glada än han. Det varma hjärtat utmärkte honom lika mycket som det klara, 

skarpa förståndet. 

 
 


